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Giz, penas e impressos: o universo do trabalho intelectual
feminino no Rio de Janeiro
Cristiane Ribeiro 1

Resumo: O século XIX foi um período marcado pelo “boom” dos impressos no Brasil, surgindo
periódicos direcionados para os mais diversos públicos, sendo o sexo feminino um destes. À vista
disso, este trabalho propõe analisar a inserção de mulheres nesse universo de trabalho intelectual,
investigando os trânsitos e as estratégias utilizadas para a permanência e publicações nestes espaços.
Objetivamos, também, perceber as nuances e embates nas publicações por elas encabeçadas, que
variavam desde assuntos relacionados a emancipação e direitos até poemas sobre amor e
sofrimento. A hipótese inicial da pesquisa é que as atividades ligadas ao magistério foram
fundamentais para a consolidação de um incipiente mercado de trabalho intelectual para as
mulheres no Rio de Janeiro.
Palavras-chave: trabalho intelectual, imprensa, mulheres, século XIX, Rio de Janeiro.
Abstract: The nineteenth century was a period marked by the boom of print in Brazil, appearing
periodicals directed to the most diverse audiences, being the female one of these. In view of this,
this paper proposes to analyze the insertion of women in this universe of intellectual work,
investigating the transits and strategies used for permanence and publications in these spaces. We
also aimed to understand the nuances and clashes in the publications they headed, ranging from
issues related to emancipation and rights to poems about love and suffering. The initial hypothesis
of the research is that the activities related to teaching were fundamental for the consolidation of
an incipient intellectual labor market for women in Rio de Janeiro.
Keywords: intellectual work, press, women, 19th century, Rio de Janeiro.
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Introdução

Figura 1 – Le femmes de l’avenir, 16 – Journaliste2.

A imagem com a qual iniciamos é um dos principais questionamentos que norteiam nosso
trabalho. A mesma é o número 16 da série de cartões postais “Les femmes de l’avenir” (As
mulheres do futuro), datada de 1902 e impressa na França. O que se vê é o retrato de uma mulher
jornalista. É interessante observar os detalhes da imagem, como a vestimenta, chapéu, óculos e
bengala, simulacros de trajes masculinos que, ao lado do bloco de notas e da caneta em punho,
remetia diretamente aos homens jornalistas daquele período. O título que encabeça a imagem,
“Mulheres do Futuro”, reportava-se a uma mulher que estava por vir, ou seja, teoricamente ainda
inexistente naquele início do século XX. Esse detalhe diz muito sobre o modo como a ideia do
trabalho jornalístico ainda era diretamente relacionado ao masculino, possibilitando pensar,
também, o caso brasileiro.
Não apenas o trabalho jornalístico, mas sim o exercício de ler e escrever em meados do
século XIX e início do XX eram atividades voltadas apenas para os homens, sendo as mulheres
negligenciadas substancialmente. A intelectualidade da mulher acabaria com os seus aspectos de

Ref. Les femmes de l'avenir. 16, : Journaliste : [carte postale] 1ª impr. photoméc. (carte postale): photo, n. et b., légende
rouge ; 9 x 14 cm [S.l.] : [éditeur inconnu], 1902? 1 élément(s) numérisé(s)]. Disponível em: https://bibliothequesspecialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000859061?highlight=Sujet_General:%20%22Femmes%20journalistes%20-%201870-1914%22&posInPage=0&bookmark=d55ca3f0-3e8b-4f17-b8e6-96e2f0c0774a&queryid=20b8419c-e5d64b1a-9582-839a1ad09593&searchType=. Acesso em 24 abr. 2019.
2
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feminilidade, construídos e legitimados ao longo de todo o século XIX, período no qual pregavase a subserviência, o recato e a alienação de mulheres, sobretudo aquelas brancas e de classes mais
abastadas. Diante disso, cabe aqui um ponto central, tendo em vista que muitas adentraram nesse
universo literário e intelectual ainda assim – publicando jornais e obras diversas - fato este que nos
indaga a pensar: Quem eram essas mulheres? A resposta inicial que podemos dar é a de que eram
muitas.
O Rio de Janeiro no período proposto tornou-se “o ponto favorito para publicação de
obras literárias escritas por mulheres”3, mesmo sendo elas consideradas amadoras no ofício, isto é,
não profissionais. As relações hierárquicas entre os editores também era um fator determinante na
desvalorização do trabalho intelectual feminino, sendo este mal pago – isso quando recebiam algum
valor – pois viver das penas não era uma realidade para o sexo feminino. As ditas “exceções” ou
“excepcionalidades”, porém, foram muitas, permanecendo ainda hoje no anonimato histórico.
Um dos exemplos com o qual nos deparamos foi o caso da escritora Anna Rosa Termacsics
dos Santos, estudada durante a realização de nossa dissertação4. A mesma foi uma mulher comum,
autora, professora, letrada e sem muitas posses. Porém, esta faleceu solteira e escreveu sobre
emancipação e voto feminino, temas polêmicos à sua época. Quando em meados de 1860 escrevia
o Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar5, ao mesmo tempo transitava por escolas
e por casas lecionando aulas para diversas meninas na Corte, comprovando que “viver das penas”
não era uma possibilidade real, necessitando essas mulheres utilizarem estratégias de trabalho, no
qual a maioria esteve relacionada ao magistério e as aulas resultantes deste, casos do piano, canto,
línguas, culinária, corte, costura, boas maneiras, primeiras letras e etc.
Em seus textos uma das reivindicações centrais da autora esteve relacionada com a
profissionalização do trabalho das mulheres, que eram destinadas apenas à instrução voltada para
o matrimônio, isso quando houvesse. Segundo suas palavras:
Desde que o prospecto de empregos honrosos e úteis, são o melhor estímulo de
educação, e desde que a melhor educação é aquela que nós damos a nós mesmos,
nas lutas, empregos e disciplina da vida: entretanto que para a mulher é
impossível fazer uso da sua instrução, ou sua carreira ha de corresponder com
suas faculdades até que as avenidas, aos vários empregos civis e profissionais se
abram para elas. Que cada esforço para educar mulheres sem conceder-lhes seus

FANINI, Michele Asmar. Fazer da pena um ofício: a profissionalização literária feminina no Brasil da virada do
século XIX para o XX. Revista de Letras, Artes e Comunicação, Blumenau, v. 2, n. 3, p. 291 - 310, set./dez. 2008.
4 RIBEIRO, Cristiane de Paula. “A vida caseira é a sepultura dos talentos”: gênero e participação política nos escritos de Anna Rosa
Termacsics dos Santos (1850-1886). Dissertação (Mestrado em História), UFJF, Juiz de Fora, 2019.
5 A.R.T.S. Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar. Rio de Janeiro: Tipografia Paula Brito, 1868.
Biblioteca Brasiliana Mindlin e José Guita, Acervo digital. Disponível em: https://www.bbm.usp.br/
3
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direitos e espertar sua consciência pela importância da responsabilidade, é fútil e
um trabalho perdido.6

O que chama a atenção em sua escrita é a forte crítica com a ínfima educação dada ao sexo
feminino, impossibilitando que mulheres corressem atrás, em igualdade, aos empregos lucrativos e
profissionais, haja vista que estes lhes eram fechados. No que tange ao trabalho intelectual,
relacionado a inteligência e criatividade dos sujeitos, nem se fale, mulheres eram consideradas seres
inferiores e incapazes de desenvolver qualquer tipo de intelectualidade, sendo aquelas que ousassem
seguir por esse caminho fortemente criticadas e marginalizadas neste meio.
Existe uma copiosa literatura dedicada a analisar o trabalho da escrita e suas dificuldades,
pensando especificamente no caso dos intelectuais homens do Império que foram impelidos no
funcionalismo público e na magistratura, caso este de Machado de Assis, José de Alencar e
Goncalves Dias, por exemplo7. Como as mulheres não eram aceitas nestes mesmos espaços, elas,
ao contrário, viram no trânsito pela educação um primeiro passo para uma “profissionalização” no
ofício das letras. Um caso bastante conhecido trata-se de Nísia Floresta, uma professora e literata
brasileira que questionou em seus textos a necessidade da educação feminina, publicando diversas
obras, escrevendo em jornais e fundando, em 1838, o Colégio Augusto, que oferecia disciplinas até
então reservadas apenas aos estudantes do sexo masculino, tais como as Ciências, geometria, o
Latim, a História e a Educação Física.8
Do mesmo modo, uma vasta historiografia internacional tem se atentado em analisar o
trânsito de mulheres de letras e/ ou jornalistas em meados do século XIX. Segundo Elden E.
Billings9, Ann Royal é frequentemente citada como a primeira jornalista nos EUA, lançando um
jornal (Paul Pry) em 1831 e viajando pra diversas regiões com a pena em punho em busca de
notícias americanas. Ainda nesse sentido, Lamar W. Bridges10 mostrou que apesar de, na década de
1870, nesse país, terem existido poucas mulheres redatoras e proprietárias de jornais, Eliza Jane
Nicholson se destacou quando em 1876 se tornou proprietária do Daily Picayune, necessitando
utilizar de estratégias em suas relações profissionais e pessoais para a manutenção de seu periódico,

A.R.T.S. Op. Cit., p.52.
Ver sobre nos trabalhos de: CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis, Historiador. São Paulo: Companhia das Letras,
2003.GODOI, Rodrigo Camargo. José de Alencar e os embates em torno da propriedade literária no Rio de Janeiro
(1856-1875). Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.30, n.62, 2017, p.573-596. MARQUES, Wilton José. Gonçalves
Dias, o poeta na contramão: literatura e escravidão no romantismo brasileiro, São Carlos, Edufscar, 2010.
8 MAIA, Ludmila de Souza. Viajantes de saias: gênero, literatura e viagem em AdéleToussaint-Samson e Nísia Floresta.
Tese (Doutorado em História), Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2016.
9 BILLINGS, Elden E. Early Women Journalists of Washington. Historical Society of Washington, D.C. Vol. 66/68, 1968,
p.84-97.
10 BRIDGES, Lamar W. Eliza Jane Nicholson and the Daily Picayune, 1876-1896. Louisiana Historical Association. Vol.
30, No. 3, 1989, p.263-278.
6
7
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transformando-se, posteriormente, em uma pioneira importante no jornalismo sulista. Por sua vez,
Gloria Wade Gayles11 demonstrou também a participação de mulheres negras no ofício do
periodismo, sendo estas as responsáveis por reivindicações civis em uma sociedade tomada pelo
racismo. Nomes como Ida Wells Barnet, Rosa Bowers, Mary E. Britton, Mary Virginia Cook, Alice
Dunbar e Lavinia Sneed são alguns exemplos de mulheres negras que nasceram em meados do
século XIX, iniciando-se no jornalismo entre os 20 e 30 anos de idade. Importante para esta
pesquisa é o fato de Gayles demonstrar que estas mulheres necessitaram estender seu trabalho para
além dos jornais, visto que a remuneração no exercício da escrita era quase inexistente, o que explica
a presença das jornalistas em escolas e universidades americanas.
Esses fatos também podem ser constatados em outros países, como, por exemplo, na
França. De acordo com Alice Primi12, um caso interessante aconteceu naquele país em 1850
quando, na ocasião, 29 pessoas foram acusadas de atividades socialistas, dentre as quais três eram
mulheres e uma delas, Jeanne Deroin, que, ao ser questionada sobre sua profissão, respondeu: “Sou
jornalista! ”. Para Primi, sua resposta demonstra a importância de ter o jornalismo reconhecido
como profissão, numa época em que o termo “jornalista” não era amplamente utilizado ao redor
do mundo para designar mulheres. Sandrine Lévêque13, outrossim, nos diz que em 1897, quando
Marguerite Durant e sua equipe lançaram a primeira edição de La Fronde, um jornal dirigido,
administrado, escrito e composto por mulheres, a atividade jornalística ainda era um trabalho do qual as
mulheres eram amplamente excluídas. Segundo a autora, as redatoras tiveram que negociar
autoridade e legitimidade com o público leitor.
Como demonstra a imprensa do Rio de Janeiro, nesse mesmo período, as brasileiras
também vinham se fazendo amplamente presentes no jornalismo, para além dos periódicos
estritamente femininos surgidos em meados de 185014, reivindicando, inclusive, diversos direitos
relacionados a educação, ao trabalho e a participação política. Para além disso, a maioria dessas
mulheres necessitou estender o trabalho para mais de suas penas, muitas atuando como
professoras, tradutoras e preceptoras, por exemplo.

WADE-GAYLE, Gloria. Black Women Journalists in the South, 1880-1905: An Approach to the Study of Black
Women's History. The Johns Hopkins University Press.N.11, 1981, p.138-152.
12 PRIMI, Alice. La “porte entrebâillée du journalisme”, une brèche vers la cité? Femmes, presse et citoyenneté em
France, 1830-1870. Le temps des Media. N.12, 2009, p.28-40.
13 LÉVEQUÊ, Sandrine. Femmes, féministes et journalistes: les rédactrices de la fronde à l'épreuve de la
professionnalisation journalistique. Le Temps des médias.v.12, 2009, p.41-53
14 Ver mais sobre o surgimento de uma imprensa feminina no século XIX em: MUZART, Zahidé Lupinacci. Uma
espiada na imprensa das mulheres no século XIX. Estudos Feministas, volume 11, número 01, Florianópolis, 2003.
11
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A presença feminina no jornalismo e no magistério em meados do XIX
A relação dos impressos versus mulheres teve várias implicações, contando com uma
diversidade nos conteúdos publicados relacionados ao papel social da mulher no Oitocentos.
Dentre os assuntos, alguns como a necessidade da educação feminina, a sua profissionalização no
mundo do trabalho, inserção e participação política, bem como questões relacionadas ao
matrimônio e a maternidade apareceram presentes, fomentando debates no âmbito público.
Segundo uma escritora do período, Anália Emílio Franco, em uma publicação no periódico
feminino A Família: “[...] o jornal como se diz, nasceu para levar o recreio e a instrução ao albergue
do pobre, e para substituir o livro que as classes menos favorecidas da fortuna não podem comprar.
”15 Ou seja, a imprensa propiciou acesso das grandes massas à informação, mesmo que fosse através
da palavra falada, tendo em vista os altos índices de analfabetismo, popularizando o jornal e
propiciando participação, inclusive, de mulheres, que vinham colocando suas ideias em circulação
naquele papel com preço mais popular.
As primeiras publicações femininas tinham como propósito reivindicar a educação das
mulheres, que na época recebiam instrução, na maioria das vezes, dentro de suas próprias casas e
de acordo com o desejo de seus pais, além de tratar de assuntos considerados de interesse feminino,
como modas, culinária e romances, muitas das quais tratando de temas contrários aos debates sobre
direitos. O jornal percussor nessa imprensa feminina, feita por e para mulheres, intitulou-se Jornal
das Senhoras e teve sua primeira aparição na Corte no ano de 1852. Seguido dele podemos citar o
Bello Sexo (1862), o Echo das Damas (1873) e O Domingo (1879) como alguns exemplos surgidos em
meados do século XIX no Rio de Janeiro.
Além destes, também merece destaque aqui o jornal O Sexo Feminino. Este foi publicado
inicialmente em Campanha, Minas Gerais, circulando posteriormente no Rio de Janeiro e sob
redação de Francisca Senhorinha da Mota Diniz, uma professora e jornalista de trajetória singular
no século XIX e que negociou de diversas maneiras sua condição de mulher de letras ao período.
Em uma das passagens publicada em seu jornal, no dia 7 de setembro de 1873, quando ainda
circulava em Campanha, percebemos a preocupação da jornalista com a instrução de mulheres,
reivindicando veementemente o direito de aprender em igualdade com os homens, vejamos:
A educação da Mulher
O Sexo Feminino aparece, há de lutar, e lutar até morrer: morrerá talvez, mas sua
morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido.
O século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam
de que mais da metade dos males que os oprimem é devida ao descuido que eles
15

A Família. Rio de Janeiro. Edição n.08, 19 janeiros 1889, p.03.
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têm tido da educação das mulheres, e ao falso suposto de pensarem que a mulher
não passa de um traste de casa, grosseiro e brusco gracejo que infelizmente alguns
indivíduos menos delicados ousam atirar a face da mulher e o que é mais as vezes,
em plena sociedade familiar !!!
Em vez de pais de família mandarem ensinar suas filhas a coser, engomar, lavar,
cozinhar, varrer a casa, etc., etc., mandem-lhes ensinar a ler, escrever, contar,
gramática da língua nacional perfeitamente, e depois, economia e medicina
doméstica, a puericultura, a literatura, a filosofia, a história, a geografia [....]
Se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido morrerem, o que será de mim?
[...]
A riqueza intelectual produzirá o dinheiro, e com este se satisfarão as
necessidades.16

A defesa pela necessidade da educação da mulher para Francisca Senhorinha tinha relação
direta com a busca pela independência feminina, como fica notório ao final: “A riqueza intelectual
produzirá o dinheiro”. Assim, podemos perceber que essas mulheres jornalistas que publicaram
seus textos em meados do XIX tinham em mente a concepção sobre o trabalho intelectual, que
deveria ser reivindicado enquanto uma profissão que abrisse espaço para o sexo feminino.
Sabemos, no entanto, que ainda em meados das décadas de 1930 e 1940 o ofício de escrever não
contava com uma regulamentação que assegurasse plenas garantias trabalhistas aqueles e aquelas
que se dedicavam ao ofício17.
Não muito tempo depois, próximo a dezembro de 1875, quando agora seu jornal circulava
na Corte, Francisca Senhorinha da Mota Diniz aparecia entre as professoras públicas e/ou privadas
que requeriam ao Conselho da Instrução a devida autorização para lecionar, abrir ou dirigir
colégios. A escrita da então jornalista conta com uma série de estratégias discursivas para obtenção
da devida declaração de aptidão para o trabalho no magistério, como podemos observar no seguinte
documento transcrito:
D. Francisca Senhorinha, da Motta Diniz, professora habilitada para ensinar,
sendo desde já provida interinamente em qualquer vaga. e ter colégio de instrução
primária e secundária nesta Corte, ex-professora pública das províncias do
Rio de Janeiro e Minas Gerais, ex-professora da aula prática anexa à
Escola Normal da cidade de Campanha (Minas), proprietária e principal
redatora do jornal “O Sexo Feminino”, que ela suplicante, atendendo ao dia
[sic]do feliz aniversário de V. Majestade Imperial e batizado do Augusto Príncipe
do Grão-Pará, estremecida esperança do Brasil, vem com o
maior recatamento requerer a V.M.I. se digne de na Reforma da instrução
primária e secundária do município neutro, que proximamente se aguarda,
nomear a suplicante para uma das cadeiras urbanas.

O Sexo Feminino. Campanha, Minas Gerais. Edição 01, 7 de setembro de 1873, p.01.
LIMA, Felipe Victor. Literatura e engajamento na trajetória da Associação Brasileira de Escritores (1942-1958). Tese
(Doutorado em História), USP, São Paulo, 2015.
16
17

NEHSP – UFJF

13

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”
Senhor, não são unicamente as habilitações literárias, que tornam idônea a
professora para o melindroso cargo de educar a mocidade vindoura. A
suplicante, mercê de Deus, tem essas habilitações preparadas por longos anos de
exercício do magistério. São também indispensáveis as qualificações morais e a
suplicante [sic] de que a par de seu nome sem nódoa como mãe de família reúne
esses sentimentos de critério e prudência, que em um dos mais valiosos
elementos da regência de uma aula primária; em que urge que desde os
mais tenros anos se inspire o amor, a religião, a pátria e as instituições.
Senhor, a suplicante entende que poderá prestar alguns serviços neste teor, e
lembrou-se de invocar tão grande dia para que V. M. Imperial haja por bem
facultar-lhe o ensejo de por em prática esse seu plano. Não é só o desejo de
alcançar um lugar no quadro oficial do ensino que move a suplicante. A
suplicante tem exercitado com a satisfação de seus superiores estes mesmos
lugares, e o que deseja hoje, sem menoscabar os justos interesses que não podem
ser preteridos por uma mãe de família, atingir a uma meta de instrução pela
educação em que firma grandes esperanças, bem fundadas em exemplos de países
dos mais cultos.
Assim, pois, mais uma vez, colocando-se sob a égide de. Excelso príncipe do
Grão-do-Pará, para ainda em faixas aprenda já a deferiras súplicas dos seus
súditos. A suplicante prova com a certidão junta, o tempo líquido de serviço
público. [grifo nosso]18

O requerimento em questão traz alguns pontos interessantes na trajetória de Senhorinha,
tanto quanto professora como jornalista. Primeiro, reforça o fato dela ter sido ex-professora em
duas importantes províncias do Império: Minas Gerais e Rio de Janeiro; além disso, também
destaca o feito dessa renomada senhora como proprietária de um periódico – O Sexo Feminino –
fato este que denota a importância que ela dava a sua trajetória enquanto dona de um jornal que
trazia em seus assuntos temas relacionados a emancipação e direitos para as mulheres, além de
reforçar sua carreira como mulher de letras. Mais adiante, a jornalista destaca suas habilitações
literárias, tão caras para o sexo feminino aquela época, haja vista que apenas os homens podiam ter
aspirações intelectuais e profissionais, e a trajetória da professora demonstrava exatamente ao
contrário, quando esta finaliza com a sua experiência dedicada ao serviço público.
O exemplo exposto comprova o quanto o universo do trabalho era incerto para as
mulheres, até mesmo para aquelas com certo prestígio ao período. Mesmo obtendo notória
singularidade como jornalista e proprietária de um jornal, Francisca Senhorinha não pode se abster
do trabalho como educadora, já que tinha que dar conta de suas despesas e viver de sua pena e dos
impressos não era uma possibilidade real, fazendo com que inúmeras mulheres transitassem nesses
dois universos: das salas de aula as redações de revistas e jornais, ou até mesmo em suas próprias
escrivaninhas com o devido tempo necessário.

11.3.36 Instrução Pública Docentes – requerimentos e ofícios (1871-1879). Arquivo Geral da Cidade do Rio de
Janeiro (AGCRJ). Rio de Janeiro.
18
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Por sua vez, esse empreendimento feminino de escrever e encabeçar jornais, trabalho e
função diretamente relacionado aos homens de letras, reverberou incômodos no próprio meio
feminino, que não vinha vendo com bons olhos a presença de mulheres no espaço do periodismo
no Brasil. Isso relaciona-se, também, com o discurso que jornalistas tiveram que utilizar, vez ou
outra mais moderado, para obter aceitação no espaço público paternalista que vigorava. Um
exemplo dessas discordâncias no meio feminino pode ser percebido em uma publicação intitulada:
“A imprensa jornalística no Brasil”, de O Sexo Feminino em 21 de novembro de 1875:
A imprensa jornalística no Brasil
O Sexo Feminino, jornal dedicado aos interesses das senhoras, em geral, tem
vivido até hoje (17 meses de existência) da fé que a redatora alimenta, e da
constância que a fortalece, aliás teria morrido no aparecimento do primeiro ou
do segundo número. [...]
Debalde os colegas da imprensa hão aberto assinaturas, em vários lugares;
debalde a redatora há mandado mesmo grátis o jornal! Enfim, por felizes demonos quando não nos devolvem a folha, e até alguma fechada! E o que mais
sentimos é ser esta ação muitas vezes praticada por senhoras que passam por
literatas.... Se o próprio Sexo recusa o auxílio pecuniário do importe das
assinaturas, o que poderá a redatora esperar da inteligência?
Quando com pesar assim nos pronunciamos, não é sem mágoa, pois nos artigos
que temos escrito, provamos que as senhoras que se dedicam às letras são capazes
de atingir todo e qualquer fim a que se proponham. O que notamos não é a
ignorância das mesmas, para com os grandes cometimentos; é apenas o
indiferentismo com que olham para a causa que lhes diz respeito. Será que acham
que não temos aptidão, nem um nome feito para tomarmos sobre nossos ombros
o pesado encargo de pugnarmos pelos seus direitos? Ou antes digamos: pelos
nossos direitos?19

A publicação em questão não deveria causar estranhamento, principalmente se pensarmos
os embates no movimento feminista ainda hoje, em pleno século XXI, contexto no qual as
mulheres alcançaram inúmeras conquistas e direitos, apesar da desigualdade de gênero ainda vigorar
em grande número. No caso da presença de mulheres no jornalismo, estudos têm apontado um
acentuado crescimento desde o início do século XX 20, porém durante todo o século XIX os
números ficaram restritos a determinados grupos, alguns ainda desconhecidos e com privilégios de
classe envolvidos.
Os problemas enfrentados pelo periódico O Sexo Feminino no que se refere à aceitação eram
comuns no meio literário feminino. Tal fato se dava devido a todo uma construção que permeava

O Sexo Feminino. Rio de Janeiro. Edição16, 21 de novembro de 1875, p.1.
Um estudo de 1928, realizado pela International Rabour Office, constatou que as mulheres jornalistas representavam
2,5 % na Alemanha, 2% na França, 4,5% na Austrália, 7,7% na Grã-Bretanha e 17% nos EUA. Já em 1984, a OIT
listou 21% na França, 31% na Alemanha, 30% no Reino Unido e 35% nos EUA. Ver mais em: EVENO, Patrick. Les
médias sont-ils sexués? Éléments pour une gender history des médias français. Le temps des médias, n.1, 2003, p.162-163.
19
20
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o meio social dessas mulheres, criadas desde a infância acreditando que o papel feminino era o de
subserviência. A imprensa como um todo vinha trazendo publicações em resposta ao que vinha
sendo divulgado nas páginas de jornais encabeçados por mulheres, como trata o caso de Francisca
Senhorinha da Mota Diniz, colocando ideias até então restritas a alguns meios sociais e
reverberando ressignificações após sua exposição para os e as leitoras.

Conclusão
Segundo palavras da escritora com a qual iniciamos este artigo, Anna Rosa Termacsics dos
Santos: “[...] o trabalho da mulher é barato pela grande abundância que existe. Elas têm pouca
escolha de ocupação... porque não se abriria novas ocupações para elas [...]? ”21, falando
especificamente de ofícios considerados inferiores e que não requeriam qualquer formação, já que
a profissionalização, como dito, não era aberta às mulheres. Em 1868, Anna se incomodou com a
condição que estas se encontravam, sobretudo aquelas letradas e intelectuais, no que se refere ao
mundo do trabalho, questionando, inclusive, o mal pagamento dado aos seus serviços. Além disso,
a reivindicação por novas ocupações perpassava pela ideia de que o sexo feminino como um todo
era apto para o desenvolvimento de dado trabalho, o que se fazia necessário era apenas uma
formação em igualdade com os homens, ou seja, a profissionalização também aberta às mulheres.
A presença de mulheres nos impressos foi fundamental para que suas ideias circulassem,
resultando em reivindicações que, para muitos, pareciam utópicas. Os casos expostos, Anna Rosa
e Francisca Senhorinha, comprovam que as dificuldades enfrentadas pelo sexo feminino nessa
empreitada da escrita não foram poucas, variando desde a desqualificação de seu trabalho
intelectual de escrever até as dificuldades no exercício do magistério, trabalho este que requeria
percursos cansativos, quer seja de casa em casa, quando as aulas fossem particulares, quer seja de
colégio em colégio, já que o pagamento recebido não era o satisfatório e que, assim, tornava
necessário um acúmulo no número de aulas diárias. Por conseguinte, é possível afirmarmos que as
atividades ligadas a educação foram essenciais para a consolidação de um incipiente mercado de
trabalho intelectual para muitas senhoras até meados do século XX, como fica comprovado nos
exemplos expostos.
A necessidade de autorização do conselho da instrução, composto unicamente por homens
políticos do período, tornava o trabalho de muitas mulheres ainda mais difícil, haja vista as
burocracias necessárias, longos percursos para chegar até a devida instituição, além da exigência de
uma moralidade que deveria ser comprovada. Porém, como essa era a única oportunidade que lhes
21

A.R.T.S. Op. Cit. p.20.
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eram abertas publicamente, muitas senhoras viram nesse ofício uma porta para que seus anseios de
mulher de letras e/ou jornalista pudessem ser alcançados, negociando sua inserção em dados
círculos sociais, como trata o caso das formas que os textos seriam construídos para publicação em
jornais, sobretudo aqueles com teor reivindicatório.
O trânsito das salas de aula as redações de jornais e da pena ao giz foi de suma importância
para a construção de uma profissional no ofício do jornalismo, tendo seu início ainda em meados
do século XIX, quando essas senhoras reivindicavam para si o ofício das letras, buscando
comprovar suas capacidades intelectuais em igualdade com os homens. A desigualdade de gênero
foi e é a principal responsável por toda a problemática envolvida nessa pesquisa, contando com
uma construção que impõe papéis de subalternidade específicos as mulheres desde os séculos
passados. No caso do universo do trabalho intelectual, por se tratar de um meio que envolve a
inteligência, a exclusão sistemática do sexo feminino permeou a ideia de que apenas os homens
eram aptos para tal ofício, no qual essas mulheres tinham de lidar com grandes dificuldades quanto
ao desprestígio na aparição em círculos sociais e na dificuldade de publicação e venda de seus
textos. Viver das penas era inimaginável para muitos literatos, imaginem para as literatas, que
tiveram que lidar com diversos impasses relacionados a sua condição de gênero.
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Pitonisas ou charlatãs? Representações arquetípicas das
mulheres cartomantes nas páginas do Jornal do

Commercio (1860-1869)
Kathleen de Oliveira Maia 1
Resumo: O presente trabalho tem como temática a análise das representações de mulheres
cartomantes sobre si na imprensa do Rio de Janeiro durante a década de 1860, que é marcada pelo
avanço de uma ideia de modernização da nação e da normatização de práticas sociais e culturais
com o intuito de transformar o Brasil em um país “civilizado” aos moldes europeus. Como objetivo
principal, investigaremos como estas mulheres se apropriavam dos mecanismos narrativos dos
periódicos para construírem representações sobre seu ofício, tomando-se como pressuposto que a
imprensa influencia e é influenciada pela sociedade. Para alcançar os objetivos propostos, foram
investigadas edições do Jornal do Commercio entre 1860 e 1869, sob a perspectiva do conceito de
representação delineado por Roger Chartier em O mundo como representação.
Palavras-chave: Cartomancia; História das Mulheres; Imprensa; Representação.
Abstract: This article presents an analysis about the female fortune tellers’ representations created
by themselves in Rio de Janeiro’s press during the 1860 decade, which is marked by the advance of
modernization ideias and the normalization of social and cultural practices in order to transform
Brazil in a “civilized” nation, as the Europeans ones. As a main objective, we will investigate how
discourses about fortune tellers in Rio de Janeiro have been constructed and how these women
have appropriated narrative mechanisms used by the journals to build representations about
themselves, assuming that the press influences and is influenced by society. To achieve the
proposed objectives, we have investigated editions of Jornal do Commercio between 1860 and 1869,
using concept of representation outlined by Roger Chartier in The World as Representation.
Keywords: Cartomancy; Women’s History; Brazilian press; Representation

No caldeirão da bruxa: Efervescências socioculturais na Corte Imperial
A compreensão das dinâmicas simultâneas de oferta e demanda pelos serviços das
cartomantes, bem como do processo de repressão prática e intelectual da cartomancia, não é
possível se não nos propusermos a analisar o contexto social e cultural da Corte no recorte temporal
em questão, isto é, a década de 1860. Como repressão prática compreendemos as perseguições,
acusações e prisões destes indivíduos, sendo a repressão intelectual relacionada à construção de
1
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uma narrativa negativa pelos jornais e literatura acerca do ofício da cartomancia. O cenário no qual
estão imersos cartomantes, consulentes, editores da imprensa e escritores é uma espécie de
caldeirão, onde misturam-se uma miscelânea de acontecimentos e tendências que marcam o
cotidiano dos indivíduos que vivem na Corte naquele momento, tais como a emergência de
epidemias como a da febre amarela.
A década de 1850 no Rio de Janeiro marca o avanço das problemáticas relacionadas ao
campo da saúde pública, especialmente no que tange à eclosão de epidemias que causam
significativos impactos sociais e políticos na Corte. No verão de 1856, como aponta Sidney
Chalhoub2, a cidade foi assolada por uma epidemia de cólera, sendo que durante a década de 1850
houve também um alto índice de pessoas contaminadas com febre amarela, cuja incidência acabou
por resultar em 4.160 mortos3 segundo os cálculos oficiais, que certamente deixam de considerar
muitos indivíduos que faziam parte das camadas mais marginalizadas da sociedade, tais como
escravos e trabalhadores livres pobres. A situação precária na qual se encontravam as moradias dos
indivíduos menos favorecidos, especialmente os cortiços, também abriram espaço para a
disseminação de doenças ligadas à insalubridade e às péssimas condições alimentares da população,
tais como a tuberculose.
Paralelamente a este pandemônio, existiu um movimento das autoridades no que tange à
consolidação do Brasil enquanto uma nação “civilizada”, cujos esforços direcionavam-se ao
progresso apesar do sistema escravista encontrar-se solidamente assentado na sociedade brasileira,
nas lavouras de café, cujos frutos geravam neste momento prosperidade econômica às elites do
Sudeste. Sobre essa questão, Chalhoub salienta que:
Em primeiro lugar, está presente a ideia de que existe um caminho da civilização,
isto é, um modelo de aperfeiçoamento moral e material que teria validade para
qualquer povo sendo dever dos governantes zelar para que tal caminho fosse
mais rapidamente percorrido pela sociedade sob seu domínio. Em segundo lugar,
há a afirmação de que um dos requisitos para que uma nação atinja a grandeza e
a prosperidade dos países mais cultos seria a solução dos problemas de higiene
pública 4

Desde a segunda metade do século XIX no Brasil, empenhos no que tange ao
impulsionamento da modernidade no país foram elencados como forma de conduzir a nação
brasileira ao “hall” das nações civilizadas europeias, onde os reflexos da Revolução Industrial e da

CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras. 1996.
Ibidem. P.61.
4 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: Cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras. 1996
2
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Revolução Francesa possibilitaram o florescimento de uma mentalidade pautada nas premissas
burguesas e com forte apelo cientificista. Importadas especialmente da Inglaterra e da França, as
ideias de separação entre público e privado, a individualização e um modo de vida burguês
encontram fértil terreno nas terras tupiniquins, entre os abastados, para desenvolver uma
verdadeira ritualização do cotidiano, como aponta Tânia Andrade Lima (LIMA,1994).
Conjuntamente a esses princípios, existe uma exaltação à racionalidade no desenvolvimento das
dinâmicas sociais, políticas e culturais, que quase sempre vem acompanhada também pelas noções
de moralidade e saneamento. Como aponta Renan Rivaben Pereira, “a ideia de progredir como
nação não implicava em considerar apenas o lado físico e material de uma sociedade, mas sim o
dos costumes e comportamentos que permeavam as relações sociais” 5.
Juntamente à premissa da modernização, identificamos a emergência de mecanismos
oficiais que buscam regulamentar aspectos relacionados à saúde pública, o que se une ao discurso
que já vinha sendo desenvolvido desde o início da década de 1850, quando criou-se por meio do
decreto n.598, de 14 de setembro de 1850, a Junta de Higiene Pública. Um dos principais objetivos
desta entidade era regulamentar a prática da medicina no Brasil, tendo-se em vista que a atuação de
médicos formados em ambiente acadêmico configurava um ínfimo volume no Brasil se
comparados ao número de indivíduos que praticavam outras formas de cura das mazelas do corpo.
Curandeiros, benzedeiras, boticários, cartomantes, sacerdotes e uma infinidade de outros grupos
somavam-se aos montes nas províncias brasileiras oferecendo seus serviços tanto a pessoas
humildes como aos membros das elites, tal como aponta Tânia Pimenta em sua extensa produção
bibliográfica acerca das artes de curar no Rio de Janeiro Imperial 6. A perseguição a esses indivíduos
que praticavam medicinas curativas sem um embasamento acadêmico era uma das premissas
principais das Juntas de Higiene e, certamente, essa verdadeira caça às bruxas não se deu sem que
houvesse algum tipo de resistência por parte dos praticantes da medicina popular. A imprensa,
segundo Maria Ângela D’Incao, também representará um importante mecanismo para a exposição
e combate a “ toda sorte de expressões de relações sociais locais que não fossem consideradas
civilizadas” 7

PEREIRA, R. R.O Rio de Janeiro de 1860 pela revista Semana Ilustrada: o progresso, os espaços públicos e os
trabalhadores. URBANA: Revista Eletrônica Do Centro Interdisciplinar De Estudos Sobre a Cidade. 2016, n.6, v.2, p.247
6 Ver mais em PIMENTA, Tânia Salgado. Terapeutas populares e instituições médicas na primeira metade do século
XIX. In: CHALHOUB, Sidney (Org.). Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. p. 307-330
e PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828-1855. Tese de Doutorado apresentada à
Universidade Estadual de Campinas, 2003. Campinas. 263 p.
7 D’INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary. (Org.) História das Mulheres no Brasil.
São Paulo: Contexto, 1997. p. 189.
5
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Em contrapartida, no viés concreto, o Rio de Janeiro pouco se aproximava do ideário
modernista almejado por alguns segmentos das elites brasileiras e autoridades. É necessário aqui
realizar uma pontuação, pois não se pode aferir, ingenuamente, que as concepções modernizantes
europeias radicaram-se no Brasil sem alguma forma de resistência, consciente ou inconsciente, dos
indivíduos no que tange aos movimentos de modernizar ou conservar costumes específicos. Uma
sociedade escravista, pautada no catolicismo e inserida num sistema monárquico certamente
produziu significações e apropriações singulares em relação às ideias que chegavam juntamente
com os ares europeus. É visando justamente a consolidação de maneiras para se levar adiante um
projeto modernizador e, de certa forma, até mesmo “civilizatório”, que serão criadas instituições e
mecanismos que busquem trazer o progresso para a monarquia intertropical, especialmente no que
tange ao território da Corte. Ainda que o projeto de reestruturação arquitetônica do Rio de Janeiro,
bem como uma maior disseminação das medidas de moralização e saneamento, tenham sido de
fato afirmadas durante a Primeira República, a perseguição às práticas identificadas enquanto
atrasadas cultural e socialmente é uma marca desde a colonização do Brasil 8. As práticas mágicoreligiosas funcionam, neste contexto de efervescências sociais e políticas mais do que como simples
cura para as mazelas do corpo, passando a prover algum tipo de explicação de mundo quando a
perspectiva racionalizante por si só não consegue elaborar esclarecimentos suficientes sobre a
situação.
É interessante salientar também que não existia uma legislação específica que condenasse a
prática de feitiçaria, cartomancia ou outras atividades ligadas ao sobrenatural no Império do Brasil,
sendo estes delitos enquadrados comumente na legislação enquanto estelionatos, como é o caso
do feiticeiro Juca Rosa9, que foi condenado a seis anos de prisão. Se por um lado podemos afirmar,
a partir de processos utilizados por Gabriela dos Reis Sampaio, Yvonne Maggie10 e Michelle
Veronese11, que de fato foi levado a cabo um processo de denúncias e prisões de indivíduos ligados
a práticas mágico-religiosas12, por outro é necessário evidenciar que a repressão fora do âmbito
jurídico corroborava também para a articulação de um sistema entre crença, acusação e
condenação, além de assumir um caráter pedagógico que fundamenta uma repulsa a essas
atividades. Ainda que não seja este nosso recorte temporal, é coerente evocar um fragmento da

Vide as discussões levantadas por Laura de Mello e Souza em Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz (2009).
SAMPAIO, Gabriela dos Reis. A história do feiticeiro Juca Rosa: cultura e relações sociais no Rio de Janeiro Imperial.
2000. 271 p. Tese de Doutorado em História Social- Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
10 MAGGIE, Yvonne.Medo do feitiço : relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,1992
11VERONESE, Michelle. De silêncios e resistências: sonâmbulas, magnetizadoras e outras esquecidas do espiritismo
brasileiro. 2017. Tese de Doutorado em Ciências Sociais – Pontifícia Universidade de São Paulo.
12 Emerson Giumbelli (GIUMBELLI, 2003) irá utilizar-se especialmente do termo “baixo espiritismo” para identificar
essas atividades, embora argumente que sua utilização se deu com maior frequência na Primeira República.
8
9

NEHSP – UFJF

22

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

pesquisa de Yvonne Maggie que, ao pensar a feitiçaria na Primeira República, produz uma preciosa
sintetização do significado do sistema crença/denúncia para a repressão das práticas,
argumentando que
A julgar pelo pequeno número de condenações, pode-se pensar os processos não
como instrumento para barrar o desenvolvimento dessas crenças, mas como uma
estratégia que visa a construção de um discurso sobre elas. Não só um discurso
constituído contra elas, mas um discurso de retorno. 13

Nesse ponto, nota-se que o que está em jogo não é somente a necessidade de reprimir tais
atividades, mas também o acesso ao conhecimento sobre tais práticas, garantindo assim uma
legitimidade na elaboração de discursos acerca desses indivíduos, constituída através das “provas”
obtidas nas incursões policiais e depoimentos. Observamos, neste caso, que conhecimento é poder,
pois permite que um determinado grupo teça representações específicas sobre outro pois, como
ressalta Chartier, elas são fruto das relações de força entre as narrativas de diversos grupos sociais
em relação a um determinado objeto. Considerando-se as constantes efervescências sociais,
epidemias e as próprias instabilidades oriundas do sistema escravista, o discurso acusatório
transforma-se em mais um elemento de subsistência social na conjuntura da Corte na década 1860,
buscando assim voltar contra os inimigos a acusação de práticas conectadas à feitiçaria e às
vertentes espíritas consideradas mais “baixas”, pois como aponta Maggie

Há campanhas empreendidas pela polícia ou por órgãos de saúde pública. Os
processos revelam, no entanto, que as campanhas se utilizam do mecanismo
acusatório preexistente. Para reprimir e coibir o feitiço, as autoridades seguem a
trilha dos conflitos internos entre os grupos que são objetos da repressão. 14

13
14

MAGGIE, Yvonne. Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1992. P.81.
MAGGIE, Yvonne.Medo do feitiço : relações entre magia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional,1992, p.72
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Imagem 1- Fragmento sobre denúncia de cartomantes no jornal Gazeta de Notícias, do dia 1 de agosto de
1886.

Fonte: Hemeroteca Digital

Ou seja, crer, praticar e acusar outrem pela execução determinadas atividades, como a
cartomancia, delimita em uma sociedade alguns lugares sociais específicos para cada ator neste
processo pois possibilita a construção de redes de sociabilidade entre os indivíduos, que os
protegem moderadamente das investidas de outros grupos, como as autoridades e outras redes.
Em capítulo posterior elencaremos algumas discussões sobre redes de sociabilidade baseadas em
alguns anúncios de jornais encontrados em periódicos da década de 1860.
Defendemos neste capítulo duas ideias essenciais para se pensar o ofício das cartomantes
na Corte durante a década de 1860. A primeira delas é o fato de que essas atividades se colocam
enquanto leituras de mundo sobre um determinado contexto, operando a partir de pressupostos
subjetivos que visem esclarecer acontecimentos que aparentemente não possuem explicações a
partir do catolicismo e do racionalismo, por exemplo. A segunda é a pensar como o dualismo
estabelecido entre crer e denunciar irá se transformar em uma típica estratégia desenvolvida pelos
grupos tanto para garantir sua conservação social quanto para eliminar rivais e desafetos, como
aponta Maggie ao revelar que a maior parte das denúncias se dava por parte de conhecidos dos
réus.

Entre arcanos e representações: A publicização dos anúncios de cartomantes no

Jornal do Commércio
NEHSP – UFJF
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O início deste capítulo, onde apresento finalmente ao leitor algumas das faces das
cartomantes cariocas da década de 1860, ficaria um tanto quanto incompleto se não dedicasse
algumas das primeiras linhas para evidenciar a força da representação no imaginário coletivo. Ao
investigar as fontes no Jornal do Commercio após a leitura de alguns trabalhos relacionados aos estudos
da representação simbólica na perspectiva da História da Arte, como é o caso das pesquisas O tarô
Visconti-Sforza como espaço de relações e transferências no século XV italiano 15e Representações da Imperatriz nos
baralhos de tarô16, que pensam os 22 arcanos maiores do tarot a partir do viés da construção imagética
enquanto produto de um tempo e suas significações, algumas conexões vieram à mente enquanto
pensava o ofício das cartomantes. Os arcanos, como elucida Hajo Banzhaf 17, funcionam enquanto
arquétipos que correspondem às diversas facetas do ser humano em sua jornada na Terra,
conectando-se com elementos simbólicos que permeiam diversas culturas e visões do mundo, tal
como ocorre com A Sacerdotisa, segundo arcano em baralhos como o de Marselha, Thoth e RiderWaite , que representa, segundo Banzhaf, o reino da sabedoria irracional. O autor salienta também
que
Ela rege forças inconscientes, intuitivas. Ajuda a intuir os inter-relacionamentos
que a inteligência não consegue captar. Pode fazer coisas para as quais parece não
haver explicação. Mas justamente pelo fato dessas experiências serem tão
inexplicáveis, são postas em dúvida pelo nosso bom senso, ridicularizadas e
racionalmente descartadas como asneiras.18

A interpretação do segundo arcano ressoa quando observamos as aparições das
cartomantes na imprensa da Corte, tanto sob o viés da publicidade quanto a partir das repressões
ao ofício. Nos anúncios, a construção de uma aura de mistério e conhecimento suprassensível pelos
anunciantes coincide com a ideia contida n’A Sacerdotisa do domínio sobre forças
incompreensíveis aos olhos da racionalidade, mas que mesmo assim fornecem aos consulentes
respostas assertivas acerca das problemáticas trazidas por estes. Como exemplo da elaboração de
um enredo onde o protagonismo recai sobre o mistério e o oculto, elucidamos uma publicação
contida no exemplar de 22 de maio de 1869 do Jornal do Commercio onde é publicizado o seguinte

GONÇALVES, M.X; SANTOS, L.A.N. Representações da Imperatriz nos baralhos de tarô. Revista Seminário de História
da Arte. V. 01, n. 07, 2018, p.1-23.
16 VASCONCELOS, L. B. . O tarô Visconti-Sforza como espaço de relações e transferências no século XV italiano. In:
Anais da XXXII Semana de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. “O papel social do historiador: desafios
contemporâneos para a escrita da História”, Juiz de Fora, 2017. P. 1308-1323
17 BANZHAF, H. O Tarô e a Jornada do Herói: A chave mitológica para os arcanos maiores. São Paulo: Editora Pensamento,
2013. p.15.
18 Idem, O manual do tarô. São Paulo: Editora Pensamento, 1995, p. 35.
15
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enunciado “Cartomante: Somnambula, magnetismo, por systema até hoje desconhecido; na rua da
Assembléa n°.50, 1° andar”19.
Imagem 2. Arcano A Sacerdotisa nos baralhos de Rider-Waite (1910) e Fyódor Pavlov (2019),
respectivamente

Fonte: Pinterest

Não somente a partir do lado “oculto” de suas práticas são tecidas as narrativas sobre si
pelas cartomantes nos anúncios do Jornal do Commercio. Neste ponto, devemos então retomar as
proposições de Roger Chartier acerca da construção das identidades sociais, quando este considera
que as mesmas são frutos de embates entre as representações construídas sobre um grupo por
outros indivíduos e pelos que compõem o mesmo. Pensando nisso, observamos que essas mulheres
cartomantes utilizam-se de outras estratégias para exaltar a funcionalidade de seu ofício e garantir
a predileção da clientela, que como já apontado anteriormente, poderia ser composta por
indivíduos influentes na sociedade, garantindo assim algum prestígio social e maior segurança em
relação às investidas das autoridades contra suas atividades. Como exemplos desses mecanismos
argumentativos para conquistar a atenção dos consulentes, destacaremos nesta pesquisa o apelo ao
tradicionalismo e a evocação da ascendência europeia.
Devido à multiplicidade de metodologias e lugares sociais ocupados pelas cartomantes que,
apesar de se conectarem no que tange à finalidade de seu ofício não compõem uma
homogeneidade, considera-se inoportuno estender, neste ponto, categorizações que pretendam
“padronizar” as formas de representação mobilizadas por estas mulheres, tendo sido tomados
como referência aspectos que, a partir da documentação, mostram-se como mais pertinentes e
frequentes nos anúncios. É necessário observar também que a inserção, ou não, das cartomantes
19

Jornal do Commercio, 22/05/1869, p.3.
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em espaços de circulação de ideias e narrativas, como os jornais, irá hierarquizar e definir suas
práticas na Corte, tendo-se em vista que o anúncio em periódicos não era um recurso disponível a
qualquer indivíduo que desejasse publicizar seus serviços ou produtos. Ou seja, o que ocorre é uma
distinção entre aquelas cartomantes cujas redes de sociabilidade e proeminência social permitem
que se insiram nos meios públicos, tais como a imprensa, e aquelas oriundas de camadas sociais
inferiores.

A tradição e o legado: Histórias sobre Madame Potier e Madame Augusta
O uso de uma reputação que se diz construída ao longo dos anos aparece com uma certa
frequência nas páginas do Jornal do Commercio durante a década de 1860, especialmente durante nos
últimos anos da década, como será demonstrado a partir dos fragmentos elucidados a seguir. Na
edição de 28 de novembro de 1868, a cartomante Madame Potier, cujos anúncios são bastante
costumeiros durante a década de 1860 no periódico analisado, faz saber, sem maiores delongas,
que é “primeira cartomante da cidade do Rio de Janeiro”20, discurso este retomado em publicação
no dia 22 de janeiro de 186921. Como historiadores, seria pretensioso afirmar que efetivamente a
Madame Potier era vanguardista no ofício da cartomancia na Corte, ainda que a narrativa da
cartomante, salientada pela ideia de continuidade de seu legado e pela própria argumentação sem
algum vestígio de negação pelos pares nos jornais, seja convincente. Buscando analisar mais acerca
das publicações de Madame Potier, verificamos que nas edições n°325 e 326 do Jornal, ambas
publicadas em novembro de 1867, a cartomante já anunciava a seus antigos clientes que retornava
de viagem à França, atendendo no mesmo endereço, na rua da Assembleia, n°62 22. O enunciado
“cartomante verdadeira” também aparece com alguma regularidade nos comunicados publicados
a pedido de Mme. A.V, que aparentemente é uma cartomante brasileira23.
Nas investigações, encontramos também uma premissa de reivindicação do legado de
cartomantes, pretendendo-se enunciar aos possíveis consulentes que existe uma taxa de
confiabilidade nos resultados obtidos por essas mulheres no que tange aos desejos e questões
trazidas pelos assistidos. Nesse aspecto, identificamos um exemplar de 1867 do Jornal do Commercio
em que uma cartomante chamada Madame Augusta salienta que é “successora de Mme. Potier, a
quem pagou a freguezia de cartomancia” e que continua atendendo no mesmo endereço da

Jornal do Commercio, 07/08/1868, p.2
22/01/1869,p.3
22 Ibidem , 22/11/1867, p.4, e 23/11/1867, p.3.
23 Edições n°283,284,285,296,299 e 301 do Jornal do Commercio de 1865
20

21Ibidem,
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antecessora24. Nas edições n° 331, 332, 335, 340, 342, 345, 346, 347, 349 e 350 encontramos
variações deste mesmo anúncio, na qual a cartomante reafirma sua conexão com Madame Potier.
Um outro aspecto interessante durante a análise do periódico é que, ao que nos parece, Mme. Potier
possuía mais de uma “casa de dar fortuna”25. Nas publicidades, observamos que o endereço da
“frequezia de cartomancia’’ adquirida por Mme. Augusta localiza-se na rua da Misericórdia, n°9826,
sendo que, paralelamente, Poitier seguia atendendo consulentes na rua da Assemblea após seu
retorno das terras francesas, como evidenciado anteriormente. Esta hipótese ancora-se na premissa
da tradicionalidade da madame, explícita nos jornais e sustentada pelo fato de possuir seguidoras
que reafirmam o legado deixado por ela.

Ascendência europeia e imigração: Mme. Diane e Mme. Rachel
A ideia de tradicionalidade incutida nas publicidades de algumas cartomantes desenvolvese paralelamente à um outro aspecto: a imigração e a valorização da ascendência europeia. Como
já apontado anteriormente, no último quartel do século XIX existe um processo de consolidação
de um modo de vida burguês pelas elites brasileiras pautado principalmente nos ideais franceses do
racionalismo e na modernização, encarnada nas inovações da Revolução Industrial. Ou seja, aquilo
que é oriundo do continente europeu representa civilidade e progresso, o que não se coloca de
maneira diferente quando se trata da cartomancia. Em uma publicação do dia 04 de março de 1869,
observamos o seguinte anúncio
Mme Diane, sybilla e cartomante irlandeza, de passagem nesta costa, depois de
ter visitado todas as principaes cidades da Europa, participa a este respeitavel
publico que dá consultas em portuguez, inglez e francez; na rua Sete de Setembro
n.185, sobrado, das 10 horas da manhã à 8 horas da noite.27

Madame Diane não era a primeira e não foi a última imigrante a oferecer seus serviços nas
páginas dos jornais da Corte nas décadas de 1860, tendo sido encontrado um grande volume de
publicidades envolvendo francesas, italianas e espanholas28 que ofereciam a leitura de cartas e que,
em alguns casos, inclusive lecionavam a arte da cartomancia a interessados29. Nestes casos, ressaltar
a ascendência europeia certamente era um mecanismo para supor uma certa tradição e o
Ibidem, 28/11/1867, p.3
Termo de época para nomear os locais de atendimento dos cartomantes.
26 Ibidem, 27/11/1867, p.3
27 Jornal do Commercio, 04/03/1869, p.3
28 Jornal do Commercio, 17/03/1870, p.2
29 Gazeta de Notícias, 16/01/1882, p.3.
24
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refinamento típico nas consultas, o que se consolidava como um diferencial nos serviços oferecidos
se considerarmos que de outro lado encontravam-se mulheres livres pobres, escravas, negras
libertas e imigrantes de países do Leste Europeu, que certamente gozavam de menor prestígio. Não
pretendemos aqui de forma alguma cunhar a ideia de que todas as cartomantes brasileiras eram
mulheres pobres pois, observa-se que muitas delas desenvolvem um estilo de vida marcado pelo
luxo e ostentação, como bem aponta o jornalista e cronista João do Rio ao visitar a cartomante
brasileira Mme. Matilde, salientando que “quando me anunciei, a agradável dama mandou iluminar
o seu salão de visitas, e entre as colchas japonesas, os quadros de valor, os bibelôs do Oriente e as
peles de tigres, fez a sua aparição”. 30
Durante as investigações, encontramos também as propagandas de Madame Rachel,
“cartomante vinda de Pariz”31, que, em 24 de julho de 1865, publica anúncio no Jornal do Commercio
alertando aos seus clientes que mudou-se para a rua do Parto n°91, sendo que a cartomante publica
o mesmo anúncio no Jornal nas edições 208, 210, 214, 224, 233, 234, 245 e 265 do ano de 1865. A
supracitada Madama Potier, cuja nacionalidade ainda é desconhecida, também faz questão de
anunciar aos consulentes, em anúncio publicado em 21 de novembro de 1860, ter chegado
recentemente de Paris e que “continua a trabalhar com cartas, como antigamente o fazia” 32. Nesse
mesmo sentido, a cartomante e quiromante Hilda também publica exaustivamente anúncios no
Jornal do Commercio durante o ano de 186533, embora afirme que seja “americana”34.

Conclusões preliminares
Nesse momento é conveniente tecer algumas reflexões, que se colocam mais como
questões a serem pensadas do que como certezas, acerca das articulações da cartomancia enquanto
prática cultural e meio de sustento para uma gama múltipla de mulheres na Corte. Analisando a
documentação, observamos que a maior parte das cartomantes que anunciam seus serviços durante
a década de 1860 no Jornal do Commercio são do gênero feminino, o que nos suscita a pensar o porquê
do ofício da cartomancia ser predominantemente exercido por mulheres, questão esta que ainda
não foi solucionada pelo caráter ainda embrionário desta pesquisa. Considerando-se ainda a
temática imigração e cartomancia, nos questionamos também o porquê de muitas destas
cartomantes não escolherem se dedicar no Brasil a outros ofícios como o ensino de suas línguas
RIO, João do. As Sacerdotisas do Futuro. In: As religiões no Rio. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012. p.63.
Jornal do Commercio, 24/07/1865, p.4
32 Jornal do Commercio, 21/11/1860, p.4
33 Edições n°217,229,266,268,277 e 283.
34 Jornal do Commercio, 06/08/1865, p.4
30
31
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maternas, especialmente no caso das francesas, voltando-se para a prática de artes mágico-religiosas
como a leitura de cartas e o sonambulismo. Devemos ressaltar aqui que não buscamos interpretar
a cartomancia enquanto maneira pura e simples de exercer uma atividade remunerada, buscando
resguardar o caráter místico intrínseco da prática e as suas particularidades sem, no entanto, excluíla do contexto social e cultural na qual se enraíza.
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O lugar das mulheres como escritoras no jornal a Marmota
(1849-1864)
Laura Junqueira de Mello Reis1

Resumo: Este artigo surgiu a partir da discussão apresentada no segundo capítulo da dissertação
nomeada As mulheres no periódico Marmota (1849-1864): escritos, estratégias e noções de civilidade em uma
análise realizada por nós. Portanto, o objetivo desse trabalho é resgatar algumas escritoras que
contribuíram com o jornal a Marmota ao longo de todos os anos em que este esteve em circulação
na Corte brasileira. Logo, dividimos tal investigação partindo da caracterização da estrutura da folha
analisada, seguindo pela relação construída com as mulheres enquanto leitoras e escritoras e, por
fim, destacamos algumas dessas mulheres, a título de exemplo citamos Beatriz Francisca de Assis
Brandão, Ana Luísa de Azevedo Castro e Joana Noronha.
Palavras-chave: Mulheres; Escritoras; Imprensa; Século XIX.
Résumé: Cet article est issu de la discussion présentée dans le deuxième chapitre de la thèse
intitulée Women in the Marmota (1849-1864): écrits, stratégies et notions de civilité dans une analyse que
nous avons réalisée. Par conséquent, le but de cet article est de sauver certains écrivains qui ont
contribué au journal Marmota tout au long des années où il était en circulation au Cour brésilien.
Par conséquent, nous avons divisé cette enquête en fonction de la caractérisation de la structure
foliaire analysée, en suivant la relation construite avec les femmes en tant que lecteurs et écrivains
et, enfin, nous mettons en évidence certaines de ces femmes, par example Beatriz Francisca de
Assis Brandão, Ana Luísa de Azevedo Castro et Joana Noronha.
Mots-clés: Femmes; Auteure; Presse; Siècle XIX.

Apresentação do Jornal
Em setembro de 1849 o baiano Próspero Ribeiro Diniz inaugurou o periódico A Marmota
na Corte. Desde a primeira edição do jornal, seu editor tornou evidente que sua folha era destinada
ao público feminino, o que ele chamava por Bello Sexo2, e que tinha como objetivo – tais como
outros periódicos de então – civilizar as moças brasileiras. 3 Suas ideias partiam da noção da
necessidade de atingir o progresso na nova nação, logo a civilidade das mulheres era essencial para
que esse projeto fosse possível.

Mestranda em história no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF.
laurajunqueiramreis@gmail.com
2 Forma pejorativa, muito utilizada no século XIX, para referir-se às mulheres.
3 A Marmota na Corte, Rio de Janeiro, ed01, 07 de setembro de 1849.
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Apesar de permanecer fiel as ideias de civilidade o periódico passou por algumas mudanças
estruturais ao longo dos anos que circulou no Rio de Janeiro. A começar pelos editores e redatores.
Em 1849, Próspero Diniz escolheu a tipografia de Paula Brito para editar seu novo jornal, assim
Francisco de Paula Brito era o editor da Marmota; a folha permaneceu dessa forma ao menos até
meados de 1852. Nesse ano, Diniz deixou de vez a capital brasileira e regressou para Bahia 4,
consequentemente deixou o periódico sob o comando de Paula Brito, portanto a partir de 1852 o
editor tornou-se também redator.
Nesse período Paula Britou começou a expandir sua tipografia, comprou novos
maquinários e alterou o nome para tipografia Dous de Dezembro – em sua homenagem e de D. Pedro
II, haja vista que ambos nasceram nesse dia -. Entretanto, a expansão resultou em uma declaração
de falência que começou a acontecer a partir de meados de 1857; rapidamente todas suas
propriedades foram afetadas, inclusive a Marmota. Para prosseguir com o periódico que, de acordo
com suas publicações, agradava um grande número de leitores (as), contou com a ajuda de um
amigo misterioso – que não foi revelado no jornal – logo, tal amigo também passou a ser editor da
folha. Nesse sentido, de 1857 até 1861, Paula Brito e seu amigo foram redatores do jornal – além
de Brito também ser editor e proprietário.5
Tais mudanças acarretaram também em modificações estruturais. O jornal possuiu, ao
todo, três nomes: A Marmota na Corte (1849-1852), Marmota Fluminense (1852-1857) e A Marmota
(1857-1864). O periódico era formado por 04 páginas, saia duas vezes por semana – às terças e as
sextas-feiras -, seu valor também passou por transformações, começou com custando 80 réis,
passou a ser 120 réis e terminou suas edições com o valor de 160 réis. Em seu início, apresentava
apenas 02 colunas, com o passar dos anos – e a maior quantidade de conteúdo a ser publicado –
passou a contar com 03 colunas, assim como passou a publicar mais folhetins – conteúdo que
Próspero Diniz criticava.
Recordamos ainda a morte de Francisco de Paula Brito em dezembro de 1861. Sua viúva,
Rufina Rodrigues da Costa, continuou a cuidar de sua tipografia – que apesar do processo de
falência sobreviveu as suas dívidas -; no entanto, Rufina Costa não permaneceu com a publicação
da Marmota, logo em dezembro de 61 o jornal deixou de ser editado. Inesperadamente, a folha
retomou suas publicações em 1864, com 15 números disponíveis ao público no mesmo formato

Para saber mais sobre Próspero Diniz ver em: REIS, L. J. M. Próspero Diniz: redator e colaborador na imprensa
oitocentista. In: ANPUH, 2019, Recife. Anpuh - Brasil - 30 Simpósio Nacional de História, 2019.
5 Para saber mais sobre o processo de falência da tipografia Dous de Dezembro e de Francisco de Paula Brito ver em:
GODOI, Rodrigo Camargo. Um Editor no Império: Francisco de Paula Brito (1809-1861). São Paulo: Edusp, 2016.
4

NEHSP – UFJF

33

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

que havia sido publicada sua última edição. Contudo, não encontramos quem estava responsável
pela redação do periódico em 64.
Lembramos que o jornal era redigido, editado e sob propriedade de homens, no entanto
como era destinado às mulheres, pode ser identificado como um periódico feminino.6 Nesse
sentido, na sessão a seguir abordaremos a relação definida entre as mulheres e o jornal, a partir de
seus espaços como leitoras e como escritoras.

Relação entre a Marmota e as mulheres
Assim como exposto anteriormente, frisamos que a Marmota se auto intitulava um jornal
destinado às mulheres. Nesse sentido, tal periódico contribuiu para a legitimação de um discurso
que afirmava uma submissão feminina. Para tanto, o jornal auxiliou nas manifestações que
pregavam as mulheres reclusas aos lares, como mães, esposas e educadoras.
A título de exemplo citamos algumas publicações, elaboradoras pelos colaboradores, em
que os mesmos disseminavam os ideais de maternidade, matrimônio e educação feminina. Nesse
sentido, de acordo com a Marmota, as mulheres boas para o casamento não deveriam,
Que a mulher não seja ignorante; nem sábia; porque a ignorante não conhecerá
a malícia dos seus fâmulos, e a sábia pretenderá ultrapassar sempre o prudente
juízo dos homens. Que não seja sonsa ou faladeira; porque essas qualidades são
boas na dama e não na esposa. Que seja de boa presença; pois não convêm para
a esposa a mulher muito formosa; basta que não seja feia, e a razão é porque a
mulher encantadora é o emprego do cuidado de muitos, e alvo a que muitos
dirigem seus tiros.7

Logo, em uma série de discursos semelhantes ao citado anteriormente, o periódico
afirmava, ao longo dos anos, o ideal de mulheres que seriam aptas ao matrimônio. Noções tais
como de feminilidade, beleza, comportamento social, educação, maternidade eram colocadas,
quase que diariamente, na Marmota. Assim, esperava-se que as leitoras seguissem tais concepções e
contribuíssem, mesmo que indiretamente, aos ideais de civilidade em prol do progresso da nova
nação que estava se construindo.
No entanto não pretendemos entrar na discussão tangente as publicações elaboradas por
homens, haja vista que tal discurso a respeito do lugar social das mulheres já foi, por muito,

Partimos da noção posta por Dulcília Buitoni, em que a autora afirmou que para um jornal ser identificado como
feminino bastava ter as mulheres como principal público leitor. BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa Feminina. Ed.
Ática. São Paulo: 1986.
7 Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed446, 21 de fevereiro de 1854.
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debatido na academia. Sabe-se que, no século XIX, os jornais eram o principal meio de
comunicação8, assim como tem-se conhecimento que os homens de então colocavam as mulheres
pertencentes ao ambiente privado, reclusas sob as noções, como as ditas anteriormente, de
maternidade e matrimônio. Logo, o objetivo do artigo é resgatar outra participação, a feminina.
Considerando as mulheres como escritoras e, para tanto, contribuidoras do periódico.
À vista disso, frisamos a compreensão da imprensa oitocentista como um lugar de disputas.
Ao mesmo momento que publicava os conteúdos escritos por homens em que as noções de
comportamentos corretos estavam sendo editadas; também foi, através da imprensa, que as
reinvindicações femininas alcançaram o ambiente público. Foram nos jornais que as mulheres
encontraram espaço para publicarem conteúdos além das escritas privadas que lhes eram postas, a
exemplo da elaboração de cartas.9
Consideramos ainda que, no mesmo periódico, apareciam perspectivas diferentes sob uma
mesma temática. Citamos, como exemplo, as questões referentes ao matrimônio, haja vista que, no
jornal, além de serem publicados artigos onde definia-se um comportamento feminino ideal quanto
ao casamento; também eram editados artigos e/ou poesias, escritas por mulheres, criticando a
maneira como os casamentos eram efetuados no século XIX,
Nós, as mulheres, somos por ventura livres para alguma coisa? Por muito pouco
conhecimento que tenhas do mundo, e de ti mesma, deves saber que nada mais
irrisório do que a nossa liberdade. Os homens, que de tudo dispõem na
sociedade, nos tem julgado tão materiais e tão flexíveis como uma porção de cera
a que, com os dedos, dão a forma que lhes apraz! Não nos concedem um espírito,
que determine as nossas vontades; nem a vontade que é filha da liberdade de
espírito! Assim, pois, para me casarem, não procuraram conhecer a minha
vontade, não julgam isso essencialmente preciso; basta que eles o queiram, e que
eu não tenha bastante força para os contrariar.10

Nesse sentido, a seguir apresentamos algumas mulheres que contribuíram para a Marmota
e que formaram, junto as demais escritas femininas, um grupo que tinha a autoria de poemas e
artigos como forma de sobrevivência. Para tanto, tais autoras também foram fundamentais na
estruturação do jornal e fizeram parte dessa imprensa oitocentista definida a partir de um espaço
de disputas.

MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de. Palavra, imagem e poder: O surgimento da imprensa no Brasil do
século XIX. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
9 JINZENGI, Monica Yumi. Leituras e escritas femininas no século XIX. Cadernos Pagu, Campinas, n. 38, jan-jun,
2012.
10 Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed258, 04 de maio de 1852.
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Escritoras destacadas: Beatriz Brandão, Ana Luísa Castro e Joana Noronha
No Brasil, as mulheres demoraram a ser reconhecidas como autoras ou
escritoras. O primeiro passo foi para serem leitoras. No dicionário de Antônio
Moraes e Silva, em 1813, só existe a palavra escritor, singular e masculino,
considerando autor de alguma obra escrita.11

De acordo com o trecho transcrito anteriormente, Tânia Bessone afirmou que, no Brasil,
demorou a pensar-se em mulheres como escritoras. Não obstante, buscamos recuperar algumas
mulheres que sobreviviam da escrita e publicaram na Marmota. Essas mulheres foram substancias
na formação do jornal, assim como a folha foi vital para elas, considerando que a imprensa, apesar
de disseminar concepções femininas ideais, disponibilizou um espaço onde as mulheres puderam
exercer a escrita.
A primeira escritora que ressaltamos é Beatriz Francisca de Assis Brandão. Nascida em
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, atual Ouro Preto, no final do século XVIII, em 29 de julho
de 177912, era filha do sargento-mor Francisco Sanches Brandão e de D. Izabel Feliciana Narcisa
de Souza. Beatriz Brandão ficou por muito tempo conhecida como a prima de Marilia de Dirceu,
a grande musa de Tomás Antônio Gonzaga – romance famoso na história devido a relação com a
inconfidência mineira. Apesar de viver no mesmo local que esses homens historicamente
conhecidos, Brandão atualmente não é uma poetisa muito lembrada no cenário literário brasileiro.
No entanto, no século XIX, a autora teve sua poesia reconhecida, e a Marmota se vangloriava de
tê-la como colaboradora do jornal.13
Cláudia Pereira afirmou que a colaboração de Beatriz Brandão teve início em 1852, porém
encontramos, durante a análise, poesias assinadas por ela anteriormente a essa data, enquanto o
jornal ainda se encontrava na sua primeira fase, sob redação de Próspero Diniz. Portanto, Brandão
colaborou nesse periódico durante as três primeiras fases, excluindo apenas o retorno da folha, em
1864.
Beatriz Brandão, em sua trajetória de vida, não se adequou ao suposto comportamento ideal
feminino. Primeiramente, dedicou-se aos estudos contra a vontade dos pais, estudando em casa e
se esforçando, ao ler diversos livros a fim de adquirir o máximo de conhecimento possível. Casada,
não teve filhos e, em virtude de maus comportamentos por parte de seu marido, o Capitão Vicente
Baptista Rodrigues de Alvarenga, solicitou o divórcio e o teve concedido. Aos sessenta anos,

FERREIRA, Tânia Maria Bessone da Cruz. As leitoras no Rio de Janeiro do século XIX: a difusão da literatura.
Gênero, Niterói, v. 5, n. 2, p. 81-93, 2005. p. 81.
12 Há controvérsias nas fontes quanto ao dia de seu nascimento, mas todos variavam em dias finais de julho.
13 Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed267, 04 de junho de 1852.
11
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divorciada, mudou-se do interior da província de Minas Gerais para a capital da Corte, o Rio de
Janeiro.
Quando Beatriz Brandão chegou à Corte, após sua separação oficial, já usufruía de
reconhecimento entre alguns membros leitores da elite, considerando que foi uma autora com
prestígio no século XIX. Além de Delfina Benigna da Cunha, ela foi a única mulher a ter uma
participação no livro O Parnaso Brasileiro, obra organizada por Januário da Cunha Barbosa, que, em
semelhança ao Parnaso Português, pretendia reunir os maiores escritores contemporâneos. Com a sua
chegada à Corte, começou a contribuir em diversos periódicos, como a Marmota e O Guanabara,
outro jornal de circulação no Rio de Janeiro durante o Oitocentos. Ainda, Brandão teve seu nome
em grandes dicionários intelectuais brasileiros, como o dicionário Blake e o dicionário de Raimundo
de Menezes.
A autora, além de colaboradora de periódicos, escrevia peças teatrais, desenhava, tocava
violino, regia o coral, cantava, compunha, traduzia textos do francês e do italiano, e era professora.14
Nessas circunstâncias, ela colaborava com os jornais oitocentistas e tinha seu trabalho reconhecido,
a exemplo da criação de um grupo de mulheres que se reuniram e criaram um clube literário
chamado Beatriz Brandão, conforme evidenciado em uma publicação no periódico Gazeta de
Notícias.15
Além de escrever para jornais, a mineira reuniu algumas de suas poesias e publicou em um
livro. Em 1856, seu livro Cantos da Mocidade já era vendido em tipografias e diversas outras lojas,
além de ter anúncios em vários periódicos, a exemplo da Marmota, O Guanabara, Jornal do Comércio,
A Pátria; sendo vendido no valor de mil e quinhentos a dois mil réis. Em 1881, o Cantos da Mocidade
foi o único livro escrito por mulher a ser oferecido ao Congresso Literário Guarani, por F. Pinheiro
Júnior.16
Beatriz Brandão foi a maior colaboradora feminina no periódico Marmota durante todos os
anos que esteve em circulação – pelo menos a maior que conseguimos ter acesso, posto que, como
o anonimato era muito presente nesse período, não descartamos a hipótese de que outra mulher
tenha escrito mais que Brandão, mas que não tenha assinado suas publicações, fossem em formas
de artigos, poesias, liras, anedotas, entre outros tipos. E, caso não tenha se dispersado nenhuma
publicação de sua autoria, contamos com 46 escritos, com a maioria difundida em 1855, sendo a
primeira em 1850 e a última em 1857, o que fez com que ela colaborasse por quase dez anos no
Segundo um artigo no Jornal do Brasil (ed11, 14 de janeiro de 1941), Beatriz foi professora pública em Vassouras,
após sua separação aos 53 anos; mas sabemos que enquanto vivia em Vila Rica, Beatriz já exercia a função de professora
e, inclusive, abriu uma escola.
15 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ed193, 12 de julho de 1889.
16 O Fluminense, Niterói, ed.490, 03 de julho de 1881.
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jornal. As publicações de Brandão por serem, quase sempre, em formato de poesias, apareciam nas
últimas páginas do periódico.
Na epístola que ela dedicou à Elisa, reconhecemos alguns acontecimentos de sua vida.
Quando a mineira escreveu: “eu mal sabendo manejar a pena, confiava ao papel meu pensamento”,
o trecho destacado retratou a dificuldade encontrada no período, caso uma jovem mulher quisesse
dedicar mais tempo que o “necessário” para os estudos. A família de Brandão lhe reservou como
essencial apenas o estudo do básico, relegando os ensinamentos mais avançados aos seus irmãos.17
Entretanto, a mineira não permitiu que isso a prejudicasse e fez seu aprendizado escondida dos
pais, como percebemos através do trecho:
Eu tinha conseguido a grande dita
De encontrar um Camões, e um Bernardes
Que em um cesto jaziam esquecidos
Entre velhos, e inúteis alfarrábios,
Pude escondê-los, e em segredo os lia.
Que ilustração! Que fonte de ciência!
Li, reli, decorei, compus idílios!18

O excerto destacado mostra a euforia de Beatriz Brandão ao ter em mãos livros de grandes
autores que a inspiravam na escrita e, então, se deliciava com cada leitura em segredo, como
afirmou. Esse fragmento nos possibilitou a reflexão sobre a educação que era permitida às mulheres
– uma educação que lhes serviria para que pudessem educar seus filhos da melhor maneira possível,
e que formassem, por conseguinte, bons cidadãos. Logo, o anseio das mulheres figurava, muitas
vezes, em ter a mesma educação que os homens recebiam.
Apontamos agora para outra escritora, Ana Luísa de Azevedo e Castro. Também conhecida
pelo pseudônimo de Indígena do Ipiranga19, escreveu um romance publicado na terceira fase da
Marmota, em 1858 entre 06 de abril a 6 de julho, chamado D. Narcisa de Villar. Posteriormente, em
1859, o romance, que ganhou o formato de folhetim no jornal, foi editado e publicado como um
livro, pela tipografia de Paula Brito20. Por tratar-se de um folhetim, suas publicações eram
compartilhadas nas duas primeiras páginas do periódico. Na Marmota, a fim de introduzir a obra de
Ana Luísa Castro, escreveu-se a respeito da autora, que então ainda era reconhecida através do seu
pseudônimo:

PEREIRA, Claudia Gomes Dias Costa. Contestado Fruto: a poesia esquecida de Beatriz Brandão (1779-1868). Belo
Horizonte: UFMG, FALE, 2009.
18 Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed332, 18 de janeiro de 1853.
19 Nome atualizado, no periódico constava-se como “Indygena do Ypiranga”.
20 Disponível em: http://eladd.org/otras-autoras/ana-luisa-de-azevedo-castro/. Acessado em 10 de maio de 2019.
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Começamos hoje a publicação da – Legenda dos tempos coloniais – D.
NARCISA DE VILLAR – acurado trabalho de uma – Indígena do Ypiranga, –
que apesar de conhecer pouco que se lê no Rio de Janeiro, o nada que valem as
letras pátrias e aqueles que a ela se dedicam, escrevendo-as ou encarecendo-as,
deu-se, todavia, ao penoso trabalho de compor uma obra de mais de 200 páginas,
que será oportunamente publicada em dois volumes, se o público fizer a
incansável autora a justiça á que ela tem direito, e a nós o gosto de apreciar uma
composição que aparece pela primeira vez nas colunas da nossa folha.21

Paula Brito compreendeu a escritora como uma verdadeira indígena que, supostamente,
não teria nem mesmo conhecimento dos hábitos de leitura na Corte, enquanto, na realidade, Castro
morava no Rio de Janeiro. No final do século, por volta da década de 1880, ainda havia anúncio de
venda do romance em jornais cariocas, como na Gazeta de Notícias22.A obra tinha o valor de
quatrocentos réis e, em meados de 1885, o preço caiu para duzentos réis.23
Ana Luísa Castro ficou por muitos anos escondida atrás de seu pseudônimo e, por isso, foi
confundida com outras mulheres, como Ana Barbara de Lossio Sellbitz, confusão essa que foi
esclarecida por C. J. Galante.24 Além desse equívoco, o dicionário Blake fez uma anedota a respeito
de D. Narcisa de Villar, colocando-a como autora do livro, sendo que esse seria seu título e D.
Narcisa era, na verdade, protagonista do romance.25
A escritora nasceu em São Francisco do Sul, na província de Santa Catarina, em 1823 e
faleceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro de 1869, de derreamento cerebral. 26 Era filha de D.
Maria Jacintha de Carvalho Bueno. Foi professora, escritora e lutou pela educação feminina no
período oitocentista, quando esta formação era ainda tão renegada. Além de professora, Ana Luísa
Castro também foi diretora de um colégio feminino na Corte. Segundo o artigo de Jerônimo
Simões, a catarinense foi para a Corte com sua família e se casou enquanto residia no Rio de
Janeiro.27
Interessante notar que, apesar de utilizar o pseudônimo, Castro não escondeu sua condição
de mulher. Andreata e Alós chegaram a essa conclusão, pois ela assinava “pela” indígena do
Ipiranga e, portanto, o artigo “a” aponta para a identificação feminina.28 Ademais, outros periódicos
A Marmota, Rio de Janeiro, ed942, 13 de abril de 1858.
Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ed253, 11 de setembro de 1882.
23 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, ed166, 15 de junho de 1885.
24 SOUSA, J. Galante de. Duas escritoras e um problema de autoria. IN SOUSA, J. Galante de. Machado de Assis e outros
ensaios. Rio de Janeiro: Cátedra/Brasília, 1979. p. 217-220.
25 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário Bibliográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: Conselho Federal de
Cultura, 1970.
26 Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, ed26, 26 de janeiro de 1869. Nesse jornal, está colocado como se Castro fosse
paulista, acreditamos que foi apenas um erro de informação, já que todas as demais informações estão de acordo com
a autora aqui tratada.
27 SIMÕES, Jeronimo. Necrologia. Revista Mensal da Sociedade de Ensaios Literários, n.07, Rio de Janeiro, 1872.
28 ANDREATA, Bárbara Loureiro e ALÓS, Anselmo Peres. A representação feminina em D. Narcisa de Villar, de
Ana Luísa de Azevedo Castro. Revista Confluenze. Bologna, v. 6, n.1, p. 99-110, 2014.
21
22

NEHSP – UFJF

39

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

brasileiros que anunciaram a obra D. Narcisa de Villar já indicavam, no corpo do anúncio, que tinha
sido escrita por uma senhora.29
No romance, publicado na Marmota, Castro teceu uma série de críticas a sociedade. A forma
como os brancos relacionavam-se com os índios, aos casamentos forçados, a Igreja que
compactuava com os poderes paternalistas vigentes então – o romance se passou no século XVII
-; além de também escrever sobre a condição das mulheres. na história, o foco se deu sobre D.
Narcisa – que, inclusive, deu nome à obra – posto isso, a personagem feminina é a protagonista da
narrativa.
No entanto, um olhar mais detalhado nos permite ver que, Castro, assim como outros
romancistas do período que também produziram narrativas com a temática indígena – a exemplo
de José de Alencar, colocou os brancos como salvadores. Considerando que, na obra de Castro,
D. Narcisa de Villar tentou, de várias maneiras, salvar seu amante e amigo Leonardo, filho da
indígena Ephigênia com um homem branco. A condição dos brancos como salvadores foi
destacada na tese de Letícia Garzoni,
Enquanto representantes do mundo civilizado, elas assumiam a missão, quase
maternal, de tutelar os índios, a fim de que fossem capacitados e pudessem
evoluir. Partindo dessa perspectiva, elas praticamente desconsideraram os
costumes daqueles povos e suas demandas específicas, não raro obscurecendo a
diversidade existente entre diferentes nações indígenas e apresentando-os, ora de
forma idealizada, ora de forma infantilizada.30

Posto isso, problematizamos a exposição feita por Andreata e Alós, onde ambos colocaram
Ana Luísa de Castro como uma romancista diferenciada que se preocupou em destacar o
protagonismo indígena em sua obra. De fato, os índios tiveram espaço na narrativa, mas até que
ponto ter proporcionado tal local foi positivo para a questão indígena que estava em voga na
literatura brasileira?31
Por fim, destacamos a escrita de Joana Noronha. Talvez essa seja, dentre as mulheres
brasileiras citadas, a mais conhecida nos âmbitos acadêmicos. Joana Paula Manso de Noronha foi
responsável durante algum tempo por aquele que era conhecido como o primeiro periódico
editado, escrito e feito para mulheres: o Jornal das Senhoras. Joana Noronha redigiu-o durante seis
meses, no ano de 1852, mas o periódico perdurou até meados de 1855, tendo outras diretoras a

Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ed99, 14 de abril de 1858.
GARZONI, Lerice de Castro. Arena de combate: gênero e direitos na imprensa diária (Rio de Janeiro, início do século
XX). Tese (Doutorado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Estadual de Campinas,
2012. P. 123.
31 RICUPERO, Bernardo. O romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830-1870). São Paulo: Martins Fontes, 2004.
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frente. Além de escrever para folhas em forma de prosa e poesia, também escrevia peças de teatro32
e atuava como professora. Argentina, nascida em
26 de junho de 1819 em Buenos Aires viveu a experiência do exílio quando seu
pai escapou da ditadura argentina de Juan Manuel Rosas (1793-1877), que subiu
ao governo em 1829. Primeiro exilaram-se no Uruguai, depois no Brasil, onde
ela se casou com o violinista português Francisco Sá Noronha, em 1844. O casal
então viajou aos Estados Unidos, para ele tentar o sucesso na carreira artística.33

Em 1853, seu marido a abandonou por outra mulher e, alguns meses depois, Noronha retornou à
Argentina, leiloando antes todos seus bens na corte brasileira,34 voltando ao seu país com suas duas
filhas, Eulália Noronha e Hermínia Noronha,35 onde faleceu, em 1875.
Algumas fontes, como o Almanak Laemmert, a mostraram como uma atriz que morava na
rua do Regente, n.17, na Corte. Apesar de não se encontrar indícios de seu regresso ao Rio de
Janeiro, após sua partida para Buenos Aires em 1853, muitos periódicos da corte brasileira
comentavam a respeito de Joanna Noronha enquanto atriz de teatro e que a mesma era, inclusive,
contratada pela companhia de teatro Gymnasio.36 Ainda, de acordo com alguns jornais, a artista
encerrou sua carreira dramática em 1859, com uma peça escrita por sua filha, Eulália Noronha,
chamada A filha bem guardada.37 Conforme publicado por A Gazetinha, Joana Noronha só começou
sua carreira de atriz após sua separação.38 Segundo Everton Vieira, a argentina também atuou como
dramaturga, além de ter composto músicas que foram tocadas em peças teatrais.39
Seus escritos na Marmota se diferenciavam das publicações postas no Jornal das Senhoras. No
periódico que redigiu, a autora escrevia artigos reivindicando que as meninas tivessem os mesmos
direitos educacionais que os homens e ainda afirmava que lutava por aquilo que ela considerava
uma emancipação feminina. Enquanto na Marmota escreveu poemas dedicados aos amigos, onde
lamentava sua vida sofrida40, assim como publicou poemas onde afirmava sentir saudades do Rio
de Janeiro, considerando que, nesse periódico, estava vivendo novamente na Argentina. 41 Suas

Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ed257, 1853.
LOBO, Luiza. Juana Manso: uma exilada em três pátrias. Revista Gênero, Niterói, v. 9, n. 2, p. 47-74, 1. sem. 2009.
34 Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, ed295, 29 de outubro de 1853.
35 Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, ed299, 28 de outubro de 1853.
36 Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ed187, 10 de julho de 1857.
37 Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ed25, 25 de janeiro de 1859.
38 A Gazetinha, Rio de Janeiro, ed28, 28 de janeiro de 1881.
39 BARBOSA, Everton Vieira. Páginas de sociabilidade feminina: sensibilidade musical no Rio de Janeiro oitocentista. 2016.
Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do Estado de São Paulo - Assis, 2016. P. 85.
40 Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed839, 17 de abril de 1857. Marmota Fluminense, Rio de Janeiro, ed847, 15 de maio
de 1857.
41 A Marmota, Rio de Janeiro, ed1094, 27 de setembro de 1859.
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publicações, assim como as de Brandão, eram poesias e por isso encontravam-se nas últimas
páginas da folha.

Conclusão
Tais autoras ainda escreveram outras publicações para a Marmota, entretanto optamos por
destacar os escritos que foram mencionados anteriormente. Assim, consideramos que suas
reivindicações, mesmo que escritas indiretamente, influenciaram as mulheres a buscarem por
maiores direitos relativos à educação, a exemplo das escritas elaboradas por Beatriz Brandão; tais
como o romance e o protagonismo feminino destacado por Ana Luísa de Castro e a representação
feminina posta na figura de Joana Noronha. Logo, reforçamos as noções que acreditam que as
escritas – e ações - diárias e não diretamente combativas foram necessárias para as transformações
sociais. Tais concepções acreditam, fundamentalmente, em uma agência social dessas escritoras.
Portanto, essas noções percebem as mulheres escritoras como atuantes da história. Tal
perspectiva foi posta a partir da noção de história social relacionada a categoria analítica de gênero,
como base teórica utilizamos, dessa maneira, Louise Tilly 42 e Carla Pinsky43, ao momento que tais
historiadoras destacaram a necessidade encarar gênero sob um viés da história social. Nesse
sentido, destacando a agência e experiências das mulheres e temáticas a serem analisadas.
Portanto, concluímos que a Marmota foi participe de uma imprensa onde predominou a
noção de disputas. Cedeu lugares as concepções sociais postas ao comportamento feminino, assim
como permitiu que as mulheres escrevessem na folha e, dessa forma, tomassem a escrita como um
ofício. Tal ofício e suas publicações realizadas pelas mulheres ainda foram primordiais para as
noções em que as mulheres reivindicavam ocupações sociais, educação feminina e o direito a
escolha de matrimônios. Recordamos ainda que tais reivindicações buscavam direitos relacionados
as mulheres partícipes dessa imprensa, brancas e detentoras de bens monetários.
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A presença feminina no associativismo filantrópico
oitocentista: o caso da Associação das Servas do Senhor
Maria Tereza Moreira Guedes1

Resumo: O trabalho tem como principal objetivo traçar a trajetória da Associação das Servas do
Senhor, sociedade de cunho filantrópico e exclusivamente feminina que entrou em funcionamento
no Rio de Janeiro em 1878. Entendendo esses espaços diretamente ligados ao catolicismo como
um novo meio de sociabilidade para essas mulheres pertencentes às camadas mais privilegiadas da
sociedade brasileira oitocentista, buscaremos entender as principais características e formas de
funcionamento dessa associação, utilizando como referência principalmente os estudos de Ana
Paula Vosne Martins e Cláudia Viscardi. Para a realização do trabalho, as principais fontes utilizadas
serão o estatuto da Associação das Servas do Senhor, publicado como decreto imperial em 1880 e
trechos em que a associação é citada em jornais do período, utilizando para a pesquisa, o site da
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
Palavras-chave: associativismo; filantropia; mulher; gênero
Abstract: This study aims to rebuild the path of the Associação das Servas do Senhor, a philanthropic
society organized only by women founded in Rio de Janeiro in 1878. We see this organization
directly related to the Catholic church, as a new way to sociability for women who were part of the
most privilege level of the nineteenth century society. In order to comprehend how the association
worked, we will use as sources the charter of the society and publications of newspapers whereby
this organization is mentioned, using as references, especially two historians: Ana Paula Vosne
Martins and Cláudia Viscardi.
Keywords: associativism; philanthropy; woman; gender

Introdução
No século XIX, ao redor do mundo, pessoas de distintas classes sociais começaram a se
organizar em associações, fenômeno que chamamos de associativismo. No Rio de Janeiro esse
processo ocorreu de forma contundente, onde essas organizações que estavam sendo criadas
apresentaram cunho plural, através de distintas composições, objetivos e motivações para sua
formação. Inseridas em um contexto em que a classe trabalhadora não recebia nenhum tipo de
auxílio previdenciário por parte do Estado, como aposentadorias, pensões e auxílios médicos, tanto
as sociedades fundadas através de laços horizontais de solidariedade, como as filantrópicas, por
exemplo, quanto as verticais, como as associações mutualistas, surgem, de certa forma, buscando

1

Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: mariateguedes@gmail.com

Núcleo de Estudos em História Social da Política (NEHSP-UFJF)
Grupos de Estudos e Pesquisa “Mulheres e a escrita da História”

44

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

amenizar “eventuais conflitos resultantes da exclusão social de grupos específicos, como
substituindo, mesmo que precariamente, a ação de um Estado ainda incipiente”2.
Neste contexto, a filantropia também se expande, principalmente por meio do
associativismo, através de relações de solidariedade verticais entre os sócios e aqueles que recebiam
o auxílio, que não envolvia uma contrapartida financeira para que os serviços fossem prestados 3.
Essas práticas filantrópicas visavam principalmente o progresso moral e social daquela sociedade,
e seu bem comum, por meio de formas plurais de atuação que se vinculavam fortemente com redes
de sociabilidades, como as criadas através das associações. Ao contrário da caridade, que estabelece
a necessidade do anonimato, a filantropia estimula a divulgação desses atos, despertando certa
competição entre os indivíduos que a praticam4.
As mulheres, neste momento, começam a ter papel bastante relevante no associativismo
filantrópico. As mudanças que fazem com que elas participem cada vez mais dessas sociedades,
estão ligadas ao desenvolvimento de uma concepção, a partir do século XVIII e ao longo do século
XIX, que passa a compreender cuidados físicos, morais e afetivos, como sinônimos de maternidade
e feminilidade. “Se os cuidados maternos tinham uma reconhecida qualidade formadora de bons
cidadãos, poderiam também ser empregados fora do lar”5. Além disso, a crescente feminilização
do catolicismo, ocorrida neste mesmo contexto, através do aumento da participação de mulheres
em igrejas e sacramentos, também contribuiu de maneira significativa para a criação de sociedades
filantrópicas exclusivamente femininas e para a expansão da participação de mulheres na
filantropia, de maneira geral.
Pensando neste contexto de expansão do associativismo, ao longo deste trabalho iremos
traçar a trajetória da Associação das Servas do Senhor, sociedade criada no século XIX no Rio de
Janeiro, formada exclusivamente por mulheres, entendendo que o associativismo filantrópico
possibilitou um novo meio de sociabilidade para essas mulheres oitocentistas, abrindo espaço para
a saída desses grupos exclusivamente dos espaços privados, se envolvendo em discussões até então
postas exclusivamente para homens, como por meio das eleições para cargos de direção das
agremiações e o acerto de contas dos valores arrecadados pela sociedade. Para isso, utilizaremos

VISCARDI, Cláudia. Mutualismo e Filantropia. Juiz de Fora: Locus: Revista de História. v. 10 n. 1, 2004. p.105
VISCARDI, Cláudia; JESUS, Ronaldo P. de. A experiência mutualista e a formação da classe trabalhadora no Brasil. In:
FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão (Orgs.). As esquerdas no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2007. Vol. 1: A formação das tradições. p. 25.
4 FREIRE, Maria Martha de Luna; COSATI, Letícia Conde Moraes. Gênero e filantropia: as damas de assistência à
infância do IPAI-RJ (1899-1930). Revista Gênero, Niterói, v. 15, n. 2, p. 29-46, 2015, p.31.
5 MARTINS, Ana Paula V. A feminilização da filantropia. Revista Gênero, Niterói, v. 15, p. 13-28, 2015, p.25
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como fontes o estatuto da associação e publicações feitas em periódicos do período em que a
sociedade é citada, disponíveis para consulta no site da Hemeroteca Digital6.

A Associação das Servas do Senhor
Em 16 de junho de 1880, através do Decreto N.77327, os estatutos da Associação das Servas
do Senhor foram aprovados e a sociedade passou a poder funcionar legalmente, apesar de ter sido
fundada e iniciado seus trabalhos em 18788. Seu estatuto é organizado através de seis capítulos em
que são detalhados os fins da associação, quem poderia se associar, como se daria sua
administração, assembleias e eleições e os deveres de membros da mesa e do conselho. O principal
objetivo da associação era zelar pelas roupas utilizadas em atos religiosos de igrejas necessitadas,
por meio da lavagem e conserto de tais peças. Além disso, também buscavam auxiliar o Asilo de
Santa Maria – instituição que atendia crianças negras – que se encontrava anexo ao Colégio da
Immaculada Conceição, sede da associação.
A agremiação era composta somente por mulheres católicas, independente de
nacionalidade, estado e posição social, sendo elas divididas entre sócias e zeladoras. Para se tornar
zeladora, a sócia deveria promover a entrada de mais nove senhoras, tendo a obrigação, a partir de
então, de receber as anuidades daquelas mulheres por ela apresentadas. Como era comum nas
associações deste período, sejam elas filantrópicas, mutualistas ou beneficentes, ao se associar, as
senhoras deveriam pagar uma joia, além das anuidades que poderiam ser pagas por semestre. No
caso da Associação das Servas do Senhor, a joia não poderia ser inferior a 2$000 e a anuidade tinha
valor de 6$. Além disso, havia também a possibilidade de quaisquer cidadãos, sejam eles
estrangeiros ou nacionais, de se tornarem sócios honorários ou benfeitores, devendo para isso,
pagar de uma vez à sociedade a quantia de 100$ e 50$000, respectivamente.
A administração da sociedade se dava por meio de uma mesa e um conselho administrativo.
Essa mesa era formada por presidente, vice-presidente, tesoureira, 1ª e 2ª secretárias e um
procurador.
Art. 11. A mesa representa a associação em todos os atos da vida civil, e em seu
nome praticará, conformando-se com as leis do Império, os atos legais que forem
precisos; aceitará legados, donativos, etc., tratará de dar emprego seguro e
Consulta por periódicos na Hemeroteca da Biblioteca Nacional: http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx.
Decreto de criação da Associação das Servas do Senhor: IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil
de 1880. Parte II. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1880. p.323-326.
8 A primeira informação encontrada nos periódicos acerca da sociedade data de 7 de junho de 1878, quando no jornal
católico “O Apostolo” são saudadas as senhoras que fundaram a Associação das Servas do Senhor. O APOSTOLO,
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1878, n.65, p.1.
6
7

NEHSP – UFJF

46

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”
vantajoso aos capitais, se os houver, verificará a contabilidade e encerrará
definitivamente as contas da tesoureira9.

Já o conselho, além daquelas que compõem a mesa, contava também com a participação
da diretoria do Colégio da Immaculada Conceição e delibera principalmente em relação à compra
de tecidos para a confecção, a contratação da lavagem e consertos de roupas e os pedidos feitos
por Vigários das igrejas mais necessitadas.
As assembleias gerais deveriam ocorrer anualmente sendo presididas pelo Bispo diocesano,
enquanto as eleições eram realizadas a cada três anos, tendo somente as zeladoras direito a voto e
permitindo a reeleição indefinidamente, passando a apresentar, aquelas eleitas para qualquer cargo
da mesa, o título de dignitárias. A presidente deveria “observar o regulamento, convocar o
conselho, presidir as reuniões, empregar o dinheiro da associação segundo as decisões da mesa,
autorizar o pagamento das contas e assignar os diplomas”10; enquanto à vice-presidente cabia
substituir a presidente em sua falta. Já a tesoureira deveria receber a anuidade recolhida pelas
zeladoras, recolher os donativos e esmolas, pagar as contas e fazer o balanço do caixa no fim de
cada semestre. Às secretárias, cabia o cuidado dos livros de atas e correspondências, enquanto à
diretoria era dever zelar pelas roupas que seriam doadas e consertadas e demais pertences da
associação 11.
Essa explicação clara de como seria composta a administração, diverge, por exemplo, do
que ocorria com a Sociedade de Caridade das Senhoras12, sociedade filantrópica exclusivamente
feminina que também esteve em funcionamento no Rio de Janeiro no século XIX, que não deixava
claro em seus estatutos como se daria a nomeação para esses cargos. A Associação das Servas do
Senhor realizava a cada três anos eleições para sua administração, ponto fundamental para
pensarmos a dinâmica de funcionamento dessa agremiação, já que o século XIX se trata de um
contexto em que mulheres, independente de classe ou raça, não podiam exercer seus direitos
políticos através do voto13. Desta maneira, a participação em sociedades em que era dado a elas o
direito ao voto para os cargos de diretoria e de se candidatarem, pode ser entendida como um
primeiro momento de participação e do fazer política dessas mulheres em algum meio. Entretanto,
é importante destacar que no caso dessa associação somente as zeladoras poderiam votar e se
IMPÉRIO DO BRASIL, op. cit., 1880, p. 324.
Ibid., p.325.
11 Ibid., p.325.
12 Decreto de criação da Sociedade de Caridade das Senhoras: IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do
Brasil de 1861. Tomo XXIV. Parte II. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1861. p.167-169.
13 As mulheres brasileiras adquiriram o direito ao voto e de serem votadas através da aprovação do Código Eleitoral
de 1932, contudo, ele era facultativo. ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta pelo voto no Brasil. Petrópolis:
Vozes, 1980.
9
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candidatarem, o que já se coloca como uma barreira para a participação de todas as sócias nessas
discussões de cunho mais político.
A única figura masculina na mesa administrativa era o procurador, escolhido pelo conselho
entre os sócios honorários, com objetivo de auxiliar as senhoras em assuntos que poderiam causar
dificuldade entre elas14. No estatuto, não são detalhadas as possíveis situações em que as senhoras
poderiam recorrer à figura do procurador e, nem mesmo nas publicações de periódicos feitas acerca
da sociedade, o nome de algum homem que teria exercido essa função chega a ser citado, o que
nos ajuda a levantar a hipótese de que esse não era um posto que exercia grandes funções dentro
da sociedade.
Assim como na Associação Fluminense do Sagrado Coração de Jesus, Amparo das Meninas
Desvalidas, o bispo diocesano é presidente honorário da sociedade, demonstrando, mais uma vez,
a forte presença da Igreja Católica na filantropia oitocentista. Já a fundadora da Associação das
Servas do Senhor, Sra. Condessa de Cambolas, Marquesa de Palarin, tem o título de presidente nata
da sociedade. Posto essas informações, assinam o estatuto três senhoras: Francisca de Rezende
Barroso, Viscondessa de Tocantins, Luiza Barros de Lima e Silva e Maria Luiza de Lima e Silva15.

Críticas sofridas pela associação
A associação das Servas do Senhor, durante julho de 1880, mês seguinte à aprovação de
seus estatutos, aparece diversas vezes em publicações de periódicos do Rio de Janeiro. No dia 11
deste mês, o jornal O Fluminense, propriedade de F. R. de Miranda, publica uma coluna em que são
feitas duras críticas à criação da associação:
A árvore do obscurantismo acaba de lançar mais duas raízes no solo brasileiro,
que lhe é tão favorável pela ignorância que nele reina. Quero referir-me à criação
de duas associações ultimamente aprovadas pelo governo: a do Sagrado Coração
de Jesus Amparo dos Meninos Desvalidos16 e das Servas do Senhor17.

Segundo o texto, essas sociedades seriam apenas prolongamentos de colégios de irmãs de
caridade, no caso das Servas do Senhor, do Colégio da Immaculada Conceição. Ao longo da
IMPÉRIO DO BRASIL, op. cit., 1880, p. 325.
Ibid., p.326.
16 No jornal o nome dessa associação aparece como “Sagrado Coração de Jesus Amparo dos Meninos Desvalidos”,
porém, no decreto em que os estatutos desta são aprovados, consta o nome de “Associação Fluminense do Sagrado
Coração do Jesus, Amparo das meninas desvalidas”. IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil de
1880. Parte II. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1880. p. 312-316.
17 O FLUMINENSE. Niterói, n.338, 11 de julho de 1880, p.2
14
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publicação, são feitas mais uma série de críticas à sociedade, estando elas ligadas, principalmente, à
forte presença do catolicismo na associação, e a como este, segundo a publicação, se apresenta
como oposição à ciência e à racionalidade, como no trecho: “O que vale é que o mundo caminha
sempre, e mais cedo ou mais tarde, com mais ou menos esforços, a ciência há de vencer o
obscurantismo”18. Essa ideia das trevas em oposição à luz, representada pela ciência, no trecho
anterior, ainda aparece em outro momento: “E ao passo que os inimigos da luz prosseguem na sua
missão fatal, os projetos salvadores de Saldanha Marinho não merecem a atenção do
parlamento!”19.
Margarida de Souza Neves, ao pesquisar o Rio de Janeiro do final do século XIX, encontrou
nas fontes trabalhadas esse embate entre trevas e luz em uma cidade que estaria dividida entre esses
dois mundos, marcada pelo antagonismo do progresso e da civilização em relação à barbárie e aos
dogmas fortemente impostos pela religião, ideia presente no espetáculo Excelsior, encenado pela
Companhia de Ópera Italiana no Teatro Imperial D. Pedro II em 188320. O alemão Carl von
Koseritz, que esteve na cidade no período, a caracterizou através do choque “entre o velho e o
novo, entre o peso do atraso e o desejo do progresso, entre a beleza da paisagem e a feiura das
ruelas tortas e sujas, entre as sobrevivências coloniais e os projetos modernos, entre a superstição
e a razão […]”21.
Através desta reflexão e compreendendo Saldanha Marinho, citado no trecho que
destacamos anteriormente, como um importante republicano do período, defensor dessas novas
ideias em curso representadas pela luz22, como por exemplo, a abolição da escravidão, é possível
compreendermos os motivos que levaram o jornal O Fluminense a publicar o texto crítico à criação
das duas sociedades, pois, para os responsáveis pelo jornal, essas agremiações representavam o
atraso e a manutenção da força da Igreja, oposição àquilo que desejavam: o progresso e as luzes.
Ainda buscando criticar a criação dessas sociedades e sua estreita ligação com a Igreja, a
publicação questiona, de maneira irônica, as reais intensões daquelas mulheres ao se associarem e
criarem as sociedades:

Ibid., p.2.
Ibid., p.2.
20 NEVES, Margarida de Souza. Uma cidade entre dois mundos – O Rio de Janeiro no final do século XIX. In:
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial. Volume III: 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2009. p.119-153.
21 Ibid., p.135.
22
LOPES, Raimundo Helio. Saldanha Marinho. Verbete CPDOC, FGV. Disponível em: <
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/MARINHO,%20Saldanha.pdf> Acesso em: 04
nov. 2019.
18
19
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[...] o colégio, com todas as superstições, as suas crendices, as suas orações de um
erotismo místico, mais perniciosas que um romance de Zola, porque não são
repugnantes, não se contenta em influir sobre o espírito fraco da criança que
educa; torna à saída da escola, acompanha-a até o dia do casamento; deixa-a aí
em uma porta que lhe fecha, e abre-lhe logo outra por onde de novo a recebe,
para guiar a esposa e a mãe, como guiará a filha, a Irmã e a noiva.
É nada mais nem menos do que a perversão da humanidade por meio da
mulher.23

Por fim, ainda afirmam: “Agora uma coisa me tem trazido a cabeça assim meio alvoraçada:
é o desejo de saber a razão por que para amparar meninos desvalidos24 só se querem donzelas”25.
Através desses trechos, entendemos que, buscando deslegitimar essas sociedades, pelos motivos já
mencionados, os responsáveis pela publicação utilizam o mecanismo de atacar as próprias sócias
através de um discurso carregado de ideias e insinuações que reproduzem narrativas sexistas, como
por meio de um suposto erotismo e perversão que seria comum a essas mulheres.
Ainda em julho de 1880 a sociedade continua a ser alvo de críticas por parte de alguns
periódicos. O jornal A Gazeta de Notícias, neste período, teria feito uma publicação em que afirmava
que o Sr. Ministro do Império teria aprovado os estatutos das associações Amparo das Meninas
Desvalidas e Servas do Senhor sem ouvir o Conselho de Estado, o que iria contra as disposições
da lei dos entraves. No entanto, no dia 10 de julho de 1880, o mesmo jornal publicou uma nota do
Diário Oficial do dia anterior, em que afirma que a acusação estaria equivocada, ou seja, segundo
a nota, os conselheiros teriam sim aprovado a documentação26. O periódico O Apostolo, que ao
longo dos anos faz diversas publicações acerca da sociedade e seus atos de caridade, afirma, no dia
16 do mesmo mês, que os ataques sofridos pelas associações são ataques feitos diretamente contra
o catolicismo27.
Essa forte ligação da Associação das Servas do Senhor ao catolicismo pode ser percebida
também a partir dos jornais em que encontramos informações acerca da agremiação. Por exemplo,
o periódico católico O Apostolo, que esteve em circulação entre 1866 e 1893, é uma das principais
fontes que utilizamos para traçar a sua trajetória, o que não ocorreu, por exemplo, com a Sociedade
de Caridade das Senhoras, que foi citada somente em jornais que não apresentavam forte cunho
religioso, como o Correio mercantil, o Jornal do Comércio e o Diário do Rio de Janeiro.

O FLUMINENSE, op. cit.,1880, p.2.
Novamente o jornal se refere ao amparo de meninos, e não de meninas, como o estatuto da própria associação
apresenta.
25 O FLUMINENSE, op. cit.,1880, p.2.
26 GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, ano VI, n.189, 10 de julho de 1880, p.1.
27 O APOSTOLO. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1880, n.77, p.1.
23
24
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A presidente da associação, Marquesa de Palarin
A Sra. Amélia de Souza Rezende, Condessa de Cambolas, Marquesa de Palarin 28, citada
como presidente nata da associação, era filha de Estevão Ribeiro de Rezende, Marquês de Valença
e Dona Ilídia Mafalda de Souza29. Seu pai era membro da aristocracia cafeeira da região de Valença
e, entre 1823 e 1856, assumiu cargos políticos importantes no império, como deputado constituinte,
senador por Minas Gerais, presidente do senado e ministro do Império e da Justiça30.
A Marquesa casou-se com um nobre francês, Conde de Cambolas, Marquês de Palarin, e,
por isso, ao longo dos anos, há diversas referências à entrada e saída do Marquês do Brasil. Por
exemplo, em 11 de maio 186731, ele e sua família desembarcam no porto de Santos, retornando à
Europa, acompanhado de sua esposa e uma criada, em 24 de maio de 1867 32 com destino a
Bordeaux. Além disso, também consta uma saída pelo porto de Santos em 1870 33 e uma entrada
em territórios brasileiros pelo Rio da Prata em 187734. Ele morre na França em 30 de abril de 187935,
21 anos antes de sua esposa, que falece em 10 de março de 1900 36.
Essas informações acerca das constantes viagens que faziam à França, nos ajudam a
levantar a hipótese de que eles dividiam sua vida entre o Brasil e a Europa. Há também uma
passagem no estatuto da Associação das Servas do Senhor que contribui para a confirmação dessa
ideia: “Art.24. A Exma. Sra. Condessa de Cambolas, Marquesa de Palarin, fundadora da Associação
das Servas do Senhor, é dela presidente nata. Será vitalícia, ainda que se ausente desta Corte,
fazendo as suas vezes a vice-presidente”37. A passagem nos leva a acreditar que, com certa
frequência, a Marquesa não estava presente na corte e, consequentemente, não poderia participar
das atividades da sociedade, já que provavelmente ela e sua família iam com certa frequência à
França.
Algumas informações recolhidas através das pesquisas realizadas nos periódicos disponíveis
na Hemeroteca Digital, nos mostram que a Marquesa de Palarin, assim como seu pai, também
manteve terras ligadas à plantação de café na província do Rio de Janeiro. Em 1881, ela é citada na

ANUÁRIO DO MUSEU IMPERIAL. Petrópolis: Ministério da Educação e Saúde, 1946, p.78.
MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (Org.). Vida cotidiana em São Paulo no Século XIX: Memórias, depoimentos,
evocações. São Paulo: Unesp / Ateliê Editorial, 1999, p.257.
30 NOGUEIRA, Octaciano; FIRMO, João Sereno. Parlamentares do Império. Brasília, Centro Gráfico do Senado Federal,
1973, v.I, p.355.
31 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 49, n. 117, 12 de maio de 1867, p.3.
32 DIÁRIO DE RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 50, n.129, 24 de maio de 1867, p.2.
33 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 53, n.97, 17 de agosto de 1870, p.3.
34 DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 60, n.322, 30 de novembro de 1877, p.3.
35 JORNAL DO COMMERCIO. Rio de Janeiro, ano 58, n.149, 30 de maio de 1879, p.5.
36 GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 16 de março de 1900, ano XXVI, n.75, p.5.
37 IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1880. Parte II. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional,
1880. p.326.
28
29
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folha semanal Brazil, como uma expositora de café da Fazenda das Corôas, em Valença 38. Além
disso, em 1888 publica o Jornal do Commercio: “A Sra. Baronesa de Cambolas de Palarin, proprietária
da fazenda das Corôas, no município de Valença, depois de ter casado todas as suas escravas
solteiras, libertou no domingo de Páscoa todos os seus escravos” 39.
Todas essas informações acerca da presidente da associação, de sua trajetória e de sua
família, apresentam vários pontos em comum com a trajetória de outra associação já citada
anteriormente, a Sociedade de Caridade das Senhoras, que tinha como sua presidente, a Marquesa
de Olinda, que assim como a Marquesa de Palarin, também fazia parte de uma família que exercia
forte poder econômico e político naquele contexto. Ambas associações eram formadas por
mulheres pertencentes à elite que vivia no Brasil no século XIX, mulheres que trafegavam pelos
meios sociais mais nobres da Corte, frequentando, muitas vezes, os mesmos eventos que a família
imperial. Assim, entendemos que este seja ponto crucial para o debate acerca do associativismo
filantrópico feminino: não podemos caracterizar essas sócias apenas como mulheres que viveram
no Brasil do século XIX, elas eram mulheres oitocentistas pertencentes a mais alta elite imperial, o
que faz toda diferença para essa discussão, pois compreendemos que pensar gênero é também
utilizar outras categorias, como classe e raça.

O fim da associação
As últimas informações que encontramos no periódico O Apostolo em que a Associação das
Servas do Senhor é citada, datam de 1891, quando é noticiada pelo jornal40, uma doação feita pela
sociedade à matriz da freguesia da Prainha. Contudo, no Almanak Laemmert, obra estatística e de
consulta do Rio de Janeiro, a associação ainda é citada em diversas edições, sendo a de 1893 41, a
última vez em que Marqueza de Palarim aparece como presidente da sociedade, seguida por
Condessa de Tocantins, Luiza Barros de Lima e Silva, Luiza Fausto de Oliveira Costa e Eponima
Lima da Silva Maya, respectivamente como, vice-presidente, secretárias e tesoureira, demonstrando
como a direção da sociedade sofre poucas mudanças ao longo dos anos, modificando entre a
assinatura do estatuto e a direção de 1893, somente dois nomes.
Todavia, nos anos seguintes, a sociedade continua aparecendo na lista de associações
filantrópicas do Almanak, somente com a informação de seu endereço: praia de Botafogo, 148. É

BRAZIL: Folha Semanal. Rio de Janeiro, vol. 1, n.9, 25 de dezembro de 1881, p.9.
JORNAL DO COMMERCIO. Rio de Janeiro, ano 66, n.98, 7 de abril de 1888, p.1
40 O APOSTOLO. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1891, n.126, p.3-4.
41 ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do
Brazil, ano 50, 1893, p.1384.
38
39

NEHSP – UFJF

52

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

só em 190542 que a diretoria volta a ser citada na publicação, quando Maria Francisca Alvares de
Azevedo do Amaral aparece como presidente da sociedade, seguida por Leopoldina de Figueiredo
Level, Luiza Barros de Lima e Silva, Clara Corrêa da Rocha e Eponina Lima da Silva Maia. A partir
de então, somente o endereço da agremiação volta a aparecer nas publicações do Almanak, sendo
citado pela última vez, em 191043. Por fim, a última menção que encontramos às Servas do Senhor
através da pesquisa na Hemeroteca Digital data de 1928, quando o periódico católico A Cruz44
publica um texto em comemoração aos 50 anos de funcionamento da sociedade, em que desejam
prosperidade para que a associação continue seus trabalhos.

Considerações finais
Através dessas informações, é possível compreendermos um pouco sobre a trajetória da
Associação das Servas do Senhor. Fundada em 1878 e tendo funcionado até, pelo menos, 1928, a
sociedade parece ter adquirido prestígio principalmente em meio aos católicos, já que são nos
periódicos ligados à Igreja que ela é mais citada, com destaque para O Apostolo. Ainda assim, como
vimos, a sua criação chegou a causar polêmicas, como aquelas divulgadas pelo jornal O Fluminense.
Além disso, as Servas do Senhor tinham um mecanismo de eleições para a escolha de sua diretoria,
o que é ponto interessante para discutirmos a participação política dessas mulheres, mesmo que
seja importante frisar que nem todas as sócias podiam votar e ao analisarmos a diretoria ao longo
dos anos, percebemos que essa não sofreu muitas modificações.
Em relação à sua duração, ela foi bastante superior àquela exercida por outras sociedades
do mesmo período e com características semelhantes, como por exemplo, a Sociedade de Caridade
das Senhoras, que chegou a manter suas atividades por aproximadamente dez anos, enquanto a
Associação das Servas do Senhor esteve em funcionamento por, pelo menos, cinquenta anos. Por
fim, a Associação das Servas do Senhor é um exemplo de como o associativismo filantrópico
oitocentista esteve estreitamente ligado à Igreja Católica, através de seus auxílios, sua ligação com
o Colégio da Immaculada Conceição e a importância da figura do bispo diocesano, presidente
honorário da sociedade.
Acreditamos assim, que esse trabalho tenha contribuído para a ampliação do entendimento
do associativismo filantrópico feminino no Rio de Janeiro no século XIX, por meio da
ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do
Brazil, ano 62, 1905, p.919.
43 ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia Typographica do
Brazil, ano 68, 1910, p.972.
44 A CRUZ: Órgão da Parochia de São João Baptista. Rio de Janeiro, ano 10, n.23, semanal, 3 de junho de 1928, p.2.
42
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compreensão da trajetória da associação e como se dava o seu funcionamento, já que se trata de
um tema até então pouco investigado por historiadores. Além disso, de maneira mais ampla,
imaginamos ter colaborado para a expansão do olhar acerca das mulheres que circulavam pela
Corte neste período, entendendo este grupo como plural e heterogêneo.

Referências bibliográficas
FREIRE, Maria Martha de Luna; COSATI, Letícia Conde Moraes. Gênero e filantropia: as damas
de assistência à infância do IPAI-RJ (1899-1930). Revista Gênero, Niterói, v. 15, n. 2, p. 29-46, 2015.
MARTINS, Ana Paula V. A feminilização da filantropia. Revista Gênero, Niterói, v. 15, p. 13-28,
2015.
PIMENTA, Tânia Salgado; BARBOSA, Keith; KODAMA, Kaori. A Província do Rio de Janeiro
em tempos de epidemia. Vitória: Dimensões, vol. 34, p. 145-183, 2015.
VISCARDI, Cláudia. Experiências da prática associativa no Brasil (1860-1880). Rio de Janeiro:
Topoi, v. 9, n. 16, jan.-jun, p. 117-136, 2008.
VISCARDI, Cláudia; JESUS, Ronaldo P. de. A experiência mutualista e a formação da classe trabalhadora
no Brasil. In: FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão (Orgs.). As esquerdas no Brasil. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Vol. 1: A formação das tradições.

Fontes
ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia
Typographica do Brazil, ano 50, 1893.
ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia
Typographica do Brazil, ano 62, 1905.
ALMANACK LAEMMERT: Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro: Companhia
Typographica do Brazil, ano 68, 1910.
ANUÁRIO DO MUSEU IMPERIAL. Petrópolis: Ministério da Educação e Saúde, 1946.
A CRUZ: Órgão da Parochia de São João Baptista. Rio de Janeiro, ano 10, n.23, semanal, 3 de
junho de 1928.
DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 49, n. 117, 12 de maio de 1867.
BRAZIL: Folha Semanal. Rio de Janeiro, vol. 1, n.9, 25 de dezembro de 1881.
DIÁRIO DE RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 50, n.129, 24 de maio de 1867.
DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 53, n.97, 17 de agosto de 1870.

NEHSP – UFJF

54

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro, ano 60, n.322, 30 de novembro de 1877.
GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, ano VI, n.189, 10 de julho de 1880.
GAZETA DE NOTÍCIAS. Rio de Janeiro, 16 de março de 1900, ano XXVI, n.75.
IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1861. Tomo XXIV. Parte II. Rio de
Janeiro: Tipografia Nacional, 1861. p.167-169.
IMPÉRIO DO BRASIL. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1880. Parte II. Rio de Janeiro:
Tipografia Nacional, 1880. p.323-326.
JORNAL DO COMMERCIO. Rio de Janeiro, ano 58, n.149, 30 de maio de 1879.
JORNAL DO COMMERCIO. Rio de Janeiro, ano 66, n.98, 7 de abril de 1888.
LOPES, Raimundo Helio. Saldanha Marinho. Verbete CPDOC, FGV. Disponível em: <
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/MARINHO,%20Saldanha.pdf> Acesso em: 04 nov. 2019.
NOGUEIRA, Octaciano; FIRMO, João Sereno. Parlamentares do Império. Brasília, Centro Gráfico
do Senado Federal, 1973, v.I..
O APOSTOLO, Rio de Janeiro, 7 de junho de 1878, n.65.
O APOSTOLO. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1880, n.77.
O APOSTOLO. Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1891, n.126.
O FLUMINENSE. Niterói, n.338, 11 de julho de 1880.

NEHSP – UFJF

55

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

A pena do ensino: Trajetória docente de Maria Firmina dos
Reis (1847 – 1881)
Natália Lopes de Souza 1

Resumo: O presente trabalho pretende analisar a trajetória docente de Maria Firmina dos Reis
(1822 – 1917), poetisa e escritora maranhense do século XIX. Através da trajetória desta mulher,
busca-se pensar a vivência docente e as formas de intervenção institucional na vida dos professores
e nos conteúdos ministrados por eles. O recorte temporal abarca desde a nomeação de Reis no
concurso público para a cadeira de primeiras letras da vila de Guimarães até sua aposentadoria em
1917. Objetiva-se também, pensar na existência ou não de uma relação das duas frentes de trabalho
assumidas por esta mulher, a de professora e a de escritora. Espera-se que este trabalho auxilie na
elucidação das estratégias assumidas por professores no século XIX. Além de um maior
entendimento de como se dava o cotidiano das aulas maranhenses e a relação de professores com
os órgãos institucionais através da trajetória de Maria Firmina dos Reis.
Palavras-chave: Maria Firmina dos Reis; instrução feminina; Maranhão; século XIX;
Abstract: The present work intends to analyze the teaching trajectory of Maria Firmina dos Reis
(1822 - 1917), a 19th century poet and writer from Maranhão. Through the trajectory of this
woman, we seek to think about the teaching experience and the forms of institutional intervention
in the lives of teachers and the content taught by them. The time frame extends from the
appointment of Reis in the public competition for the first letters chair in the town of Guimarães
until his retirement in 1917. It also aims to think about the existence or not of a relationship
between the two work fronts assumed by this woman, that of a teacher and that of a writer. It is
hoped that this work will help to elucidate the strategies assumed by teachers in the 19th century.
In addition to a greater understanding of how the daily life of Maranhão classes took place and the
relationship between teachers and institutional bodies through the trajectory of Maria Firmina dos
Reis.
Key words: Maria Firmina dos Reis; female education; Maranhão; XIX century;

Introdução
O século XIX foi um período de intensas transformações sociais ao redor do globo. No
Brasil, intensas modificações políticas, econômicas, culturais atingiram a população. O Império do
Brasil viu chegar o progresso e a ilustração, lidou com o advento tipográfico, o avanço do ensino
e criação de novos lazeres.
Mestranda no programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. E-mail:
naty.lopes94@hotmail.com
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Foi neste período de intensas mudanças que se deu também a estruturação do ensino,
sobretudo, do ensino feminino. Em 1827 foi criado uma lei que tinha como objetivo regulamentar
a instrução pública no Império. Segundo Viveiros, “a lei 15 outubro de 1827 é o primeiro
dispositivo legal que aborda a questão de método de ensino em nosso país, tornando obrigatório
nas escolas brasileiras o ensino mútuo, preconizado, então, na Europa”2. Portanto, viu-se nascer
uma estruturação maior dos órgãos de ensino institucionais. A lei visava que:
Art 1º Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverá as escolas de
primeiras letras que forem necessárias.
Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de aritmética,
prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria
prática, a gramática da língua nacional, e os princípios de moral cristã e da
doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionando a compreensão
dos meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História
do Brasil.
Art 7º Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados
publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes proverão o que for
julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação.
Art 8º Só serão admitidos a oposição e examinados os cidadãos brasileiros que
estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de
sua conduta. [...].3

A partir desta lei, iniciou-se o processo de regulamentação da instrução em todas as
províncias, estipulando assim uma série de medidas educacionais que iam desde a criação de escolas
até ao conteúdo das aulas, geralmente voltados para a moral cristã, e atribuições dos professores,
enfatizando a regularidade da conduta que os docentes deveriam possuir.
No que diz respeito à instrução da mulher, a lei de 1827 remodelou papeis sociais, espaços
de circulação e intelectualidade. Nesta nova estrutura sobre instrução feminina, a lei dizia que:

Art 11º Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que
os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento.
Art 12º As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de
geometria e limitando a instrução da aritmética só as suas quatro operações,
ensinarão também as prendas que servem a economia doméstica; e serão
nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo
brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos
nos exames feitos na forma do art. 7º 4.
VIVEIROS, Jerônimo de. Apontamentos para a história da instrução pública e particular no Maranhão. São Luís, 1953, p. 7.
atualizada. BRASIL. Lei, de 15 de Outubro de 1827. Câmara dos Deputados. 1827. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal90222-pl.html >. Acesso em: 20 de abril de 2019.
4 Grafia atualizada. BRASIL. Lei, de 15 de Outubro de 1827. Câmara dos Deputados. 1827. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal90222-pl.html >. Acesso em: 20 de abril de 2019.
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Nota-se que, a lei reafirmava um perfil das proponentes para a cadeira de instrução
feminina, baseadas na honestidade e na moral cristã. No que diz respeito ao ensino, diferia em
alguns aspectos pois, era incluído assuntos que diziam respeito a vida doméstica, como a costura e
o bordado. Assim, a educação nas escolas seria uma extensão da casa familiar, lugar onde as
meninas seriam preparadas para exercerem melhor as funções de boas esposas e mães.
A criação de escolas abria novas perspectivas para as moças5, pois podiam vislumbrar uma
abertura do espaço público que, antes não era pensada por essa camada social. Deste modo, o
espaço público representou novas possibilidades de socialização e circulação de ideias, bem como
o contato maior com o mundo para além do doméstico, motivando um aumento de mulheres
alfabetizadas e leitoras6.
Na província do Maranhão, o quadro da educação não se diferia das demais localidades do
país, sendo precária em todos seus aspectos7. As primeiras instituições de ensino foram o Liceu
Maranhense, a Escola Normal, o Recolhimento de Nossa Senhora de Anunciação e Remédios e a
Casa dos Educandos Artífices. Entretanto, mesmo com os estabelecimentos públicos de instrução,
alguns professores concursados de primeiras letras lecionavam em suas casas, tal fato ocorria na
capital da província, nas comarcas existentes8 e, no Império como um todo.
Uma das escolas maranhenses voltadas para o sexo feminino foi o Recolhimento de Nossa
Senhora de Anunciação e Remédios que, conforme Rodrigues 9, se constituiu na década de 1840,
como uma das mais relevantes instituições para o atendimento às meninas desvalidas 10.
Se torna nítido que a instrução feminina no Maranhão foi sendo estruturada a partir da
promulgação da lei de 1827 e se consolidou a partir de 1840. Foi neste período de assentamento
que Maria Firmina dos Reis iniciou sua vida docente na vila de Guimarães. Ao mesmo tempo
CUNHA, Washington Dener dos Santos; SILVA, Rosemaria J. Vieira. A educação feminina do século XIX: entre a
escola e a literatura. Gênero. Niterói, v. 11, n. 1, 2010, p. 97-106, p .99.
6SALES, Tatiana da Silva. A mulher e a educação feminina em São Luís na primeira metade do século XX. Outros
Tempos Dossiê Estudos de Gênero, v. 7, n. 9, jul. 2010, p. 279.
7 CASTRO, César Augusto (Org.). A ação da inspetoria geral de instrução pública no maranhão império: 1841-1889.
2011. In: VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Anais [...] Vitória: Universidade
Federal
do
Espírito
Santo.
2011,
p.
1-10.
Disponível
em:
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe6/anais_vi_cbhe/conteudo/file/439.pdf>. Acesso em: 21 de abril
de 2019, p. 3.
8 Ver mais em: MOTTA, Diomar das Graças. Pioneirismo da escolarização feminina no Maranhão. In: V
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 2008. Anais [...]. Aracajú: Universidade Federal de
Sergipe. 2008, p. 1-7.
9 RODRIGUES, Maria José Lobato. Educação feminina no recolhimento do Maranhão: o redefinir de uma instituição. 2010.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Sociais, Universidade Federal do Maranhão, São Luís. 2010,
p. 40.
10 A partir de 1850 passou a abrigar mulheres das mais diversas classes por diferentes motivos, tais quais: mulheres
casadas, órfãs, viúvas, filhas submissas, educandas e professoras. Ver mais em: VIVEIROS, Jerônimo de. Apontamentos
para a história da instrução pública e particular no Maranhão. São Luís, 1953, p. 45.
5
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descobria este trabalho e lidava com uma organização institucional nova que passava por seus
percalços para se estabelecer.
Mediante a tudo isso, a proposta deste artigo é pensar a trajetória docente de Maria Firmina
dos Reis na vila de Guimarães e a forma como se dava a instrução para meninas neste período.
Além disso, procura-se problematizar a vivência docente desta mulher e o cotidiano das salas de
aula. Mais ainda, se investiga as formas de intervenções institucionais no conteúdo repassado aos
alunos. Por fim, pretende-se uma análise a respeito das duas frentes de atuação de Maria Firmina
dos Reis, tanto no ensino quanto na literatura.
Para realizar tais objetivos, propõe-se uma análise de fontes institucionais que dizem
respeito a instrução maranhense, bem como se pensar a história educacional maranhense a partir
da trajetória de uma pessoa, a de Maria Firmina dos Reis para se pensar a vivência e estratégias de
professores durante a segunda metade do XIX.

Maria Firmina dos Reis: a vida por trás das obras
Maria Firmina dos Reis, em seu tempo, foi professora pública, literata, e musicista, tendo
se dedicado a estas duas funções ao longo do século XIX. O que torna esta mulher tão interessante
é o fato de além das dificuldades femininas em adentrar o universo dos impressos, a autora possuía
empecilhos ligados à sua cor e à classe que pertencia.
Segundo entrevistas com pessoas que chegaram a conhecer Maria Firmina dos Reis, ela era
“bastarda! E pobre! E mulata! E de sobejo uma solteirona ou moça velha de amor frustrado”11. A
autora reunia características que, para a sociedade maranhense do século XIX, à colocava em
desvantagem na esfera pública.
A autora nasceu em 11 de março de 1822 na cidade de São Luís. Filha da mulata forra
Leonor Fellipa dos Reis ficou rotulada como “bastarda” pois, na sua certidão de batismo12, o nome
do pai não estava revelado. Já na certidão de óbito da mesma, o nome do pai constou como sendo
o de João Pedro Esteves13.
Não se sabe as causas que levaram o não reconhecimento no nascimento, porém, nesse
período, a não existência de reconhecimento legal paterno não era excepcional. Mediante as fontes,
o que pode-se traçar é que João Pedro Esteves, um dos sócios do estabelecimento comercial de

MORAIS FILHO, José Nascimento. Maria Firmina dos Reis: Fragmentos de uma vida. São Luís: governo do Estado
do Maranhão, 1975, s/p.
12 APEM. Autos de justificação de nascimento de Maria Firmina dos Reis. Fundo da Arquidiocese do Maranhão, caixa
nº114, documento n º4171, 1847.
13 MORAIS FILHO, José Nascimento. Op. Cit., s/p.
11
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Caetano José Teixeira14, era pai de Maria Firmina dos Reis e, muito provavelmente, teve contato
com Leonor, no período em que a mesma era escrava de Caetano José Teixeira.
A autora aos cinco anos de idade mudou-se para a vila de Guimarães onde permaneceu até
sua morte em 11 de novembro de 1917. Em registros deixados pela mesma, ela afirmava que
“encerrada na casa materna, eu só conhecia o céu, as estrelas, e as flores, que minha avó cultivava
com esmero talvez, por isso eu tanto ame as flores”15.
Na casa de sua avó, Maria Firmina juntamente com sua irmã Amália Augusta dos Reis
obtiveram algum tipo de educação que as possibilitaram, mais para frente, utilizar desta instrução
como ferramenta de trabalho. De acordo com Santos, “os primeiros aprendizados foram
concebidos no seio familiar, como a grande maioria das mulheres daquele período”16. Tal
valorização do estudo das filhas de Leonor culminou com Maria Firmina dos Reis sendo aprovada
no concurso público para a instrução primária da vila de Guimarães em 1847 permanecendo no
cargo até se aposentar em 188117.
Maria Firmina dos Reis, opositora a cadeira de primeiras letras do sexo feminino
da Vila de Guimarães, se acha [...] habilitada na forma da Lei de quinze de
outubro de mil oitocentos e vinte e sete, hei, por bem, em conformidade das leis
em vigor provê-la na serventia vitalícia da mencionada cadeira”18.

O fato de Maria Firmina dos Reis ter exercido a função de professora, nos mostra que, a
mesma não pertencia a elite pois, buscava da docência seu sustento, o que ia de encontro com as
memórias de conhecidos da autora que afirmavam que a mesma era “pobre”. Entretanto, Maria
Firmina dos Reis não pertencia a grande camada social pobre e negra do período, visto que, se
diferenciava destas classes por possuir instrução. Assim ocupava um lugar de privilégio em relação
a outras mulheres negras livres do período.

Pesquisas atuais referentes a Maria Firmina dos Reis, apontam que o pai dela seria o João Pedro Esteves, sócio do
comendador dono de Leonor Fellipa dos Reis. Sobre isso, ver mais em: CRUZ, Mariléia dos Santos; MATOS, Érica
de Lima de; SILVA, Ediane Holanda. “Exma. Sra. d. Maria Firmina dos Reis, distinta literária maranhense”: a
notoriedade de uma professora afrodescendente no século XIX. Notandum 48. CEMOROC-Feusp; Univ. Autònoma
de Barcelona, set-dez, 2018, p. 151-166, p. 158.
15 Este trecho faz parte de um compilado de registros deixados por Maria Firmina dos Reis, e agrupado pelo seu
biógrafo José Nascimento Morais Filho em 1975. Sobre isso ver mais: MORAIS FILHO, José Nascimento. Maria
Firmina dos Reis: Fragmentos de uma vida. São Luís: governo do Estado do Maranhão, 1975.
16 SANTOS, Carla Sampaio. Op. Cit., p.81.
17 Maria Firmina doa Reis depois do concurso não pôde assumir o cargo, pois de acordo com seu batismo, teria nascido
em 1825, deste modo, não possuiria idade mínima de 25 anos para exercer a função. Entretanto, a mesma entrou com
um processo afirmando que teria nascido em 1822 e só teria sido batizada em 1825 por causa de uma grave doença
que a atingiu. Após este recurso foi admitida como professora pública.
18 APEM. Portarias de nomeação, licenças e demissões (1839-1914). Fundo Secretaria do Governo. Livro1561, folha 55,
1847.
14
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Estes fatos nos fazem retornar a outra característica dada à Maria Firmina, a de “mulata”.
No dicionário de Luiz Maria Pinto de 183219, mulato significava filho de um negro com um branco.
Maria Firmina dos Reis fazia parte dessa camada social perpassada pelos relacionamentos interraciais, o que não a excluía de conviver com os estigmas da escravidão.
Como mulher negra, tanto sua cor quanto seu gênero podem ter sido questionados durante
toda a sua trajetória de vida. Por isso, determinados espaços estavam vedados à sua presença,
entretanto, com o auxílio da instrução conseguiu ocupar um espaço letrado diferentemente de
outras mulheres negras no período.
Maria Firmina dos Reis também foi caracterizada como “solteirona”, de fato, não casou ou
teve filhos. Ainda se encontra grandes lacunas a respeito dessa faceta da vida da autora, porém, este
fato pode ser relacionado com a hegemonia da “branquitude”, que segundo Carneiro, instituiu a
mulher negra como a antimusa da sociedade brasileira, dando-lhe desvantagens, sobretudo, no
mercado afetivo, o que caracterizava uma situação de solidão estrutural motivada pelo desinteresse
dos homens brancos e pela deserção de parte dos homens negros20.
Mesmo vivendo marcada por estas características, Maria Firmina dos Reis conseguiu ser
bastante atuante na imprensa maranhense se tornando reconhecida pela sociedade letrada. Durante
a segunda metade do XIX, a autora conseguia através da pena conquistar o status social de
professora pública e poetisa, construindo para si uma carreira de mulher de letras na imprensa da
província maranhense.
A estreia literária desta autora ocorreu em 1859 com a publicação de Úrsula. Este romance,
trazia uma tônica romântica de exaltação da natureza. Perpassava ainda por discussões a respeito
da escravidão e traçava um olhar sobre as mulheres dado pela sociedade 21. Depois disso, Maria
Firmina começou a colaborar cada vez mais nestes espaços contribuindo com diversos periódicos,
como o O Jardim das Maranhenses (1861 – 1862), Echo da Juventude (1864 – 1865), Semanário Maranhense
(1867 – 1868), Pacotilha (1881 – 1911) dentre outros.
Reis participou também de antologias como O Parnaso Maranhense (1861), Almanak de
Lembranças Brasileiras (1863), Cantos a beira-mar (1871), publicou outros contos como Gupeva (1862)
e A Escrava (1887), além de escrever o Hino a libertação dos escravos e autos de bumba-meu-boi. Se torna

PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua Brasileira. Provincia de Goyaz. Na Typographia de Silva, 1832.
Sueli. Gênero, democracia e sociedade brasileira. In: BRUSCHINI, Cristina; UNBEHAUM, S.G.
(Orgs.). Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: Ed. 34, 2002, p.74.
21 A história principal do romance dizia respeito ao casal Úrsula e Tancredo, ambos brancos, que se apaixonaram e
precisaram lidar com o tio da garota, o Comendador P, que desejava desposar Úrsula. O romance discute ainda as
temáticas da escravidão e do tratamento oitocentista dado as mulheres desta sociedade através dos personagens
secundários da obra.
19

20CARNEIRO,
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evidente que a gama intelectual produzida por Maria Firmina dos Reis ao longo do século XIX se
tornou expressiva, fazendo com que ela ganhasse reconhecimento em seu tempo por suas obras.
Mas não foi apenas na imprensa que Maria Firmina dos Reis atuou, outra faceta do mundo
das letras ao qual se dedicou foi espaço da docência. Como professora pública, Maria Firmina teve
que conciliar o cotidiano das aulas e sua estada na imprensa. Diferente de outras mulheres negras
ela adentrou neste espaço até se aposentar.
Entender o trabalho na docência de Maria Firmina dos Reis nos permitirá ter acesso à
vivência da sala de aula e a forma como as instituições de ensino interviam. Além disso, buscaremos
refletir a atuação de Maria Firmina no ensino e sua relação com as instituições. Pretende-se também
pensar a relação deste trabalho com o exercido na imprensa.

A professora pública da Vila de Guimarães
Maria Firmina dos Reis entrou para a docência em 1847 quando foi aprovada e nomeada,
passando a reger uma cadeira pública no povoado de Maçaricó, sendo esta, a primeira escola
primária em Guimarães22. Após a fundação da primeira escola passou a existir um esforço de
criação de escolas primárias na vila, sobretudo para crianças desvalidas23.
Maria Firmina encontrou um ambiente de trabalho mais organizado graças a criação da
Inspetoria da Instrução Pública do Maranhão em 1841, que auxiliou no controle e estruturação da
educação na província. Coelho nos fala que a inspetoria “tinha como principal objetivo manter o
controle da educação escolar da província, estabelecendo aos professores como deveriam
desempenhar as suas funções”24.
O cargo de inspetor de ensino ficou sob a responsabilidade do diretor do Liceu
Maranhense, que na época era o professor de latim, Francisco Sotero dos Reis25. Portanto, o ensino
PESSOA, Claudeilson Pinheiro. A obra educacional de Nicollet em Guimarães MA (1953 – 1965). 2013. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Sociais, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2013, p. 46.
23 Em 1877, criou-se a Sociedade Propagadora da Instrução Primária em Guimarães, que tinha como finalidade criar
escolas de ensino primário. Deste modo, o trabalho docente nas residências pode ter diminuído graças a esta
associação. Ver mais em: PESSOA, Claudeilson Pinheiro. A obra educacional de Nicollet em Guimarães MA (1953 – 1965).
2013. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Sociais, Universidade Federal do Maranhão, São
Luís, 2013.
24COELHO, Josivan Costa. Ofício docente disciplina escolar: uma análise acerca das aulas públicas primárias na Província
do Maranhão (1854-1889). 2014. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em História) – Centro de Ciências
Humanas, Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2014, p. 26.
25 Francisco Sotero dos Reis (1800-1871) nascido na cidade de São Luís - MA, filho de Baltasar José dos Reis e DF.
Maria Teresa Cordeiro. Descrito como poeta, crítico literário, gramático, jornalista, professor, parlamentar,
comendador da Ordem da Rosa e da de Cristo. Sotero dos Reis é lembrado como o grande erudito do grupo
Maranhense, cultivador das letras clássicas e representante oitocentista das ideias linguísticas e da historiografia literária
brasileira. No âmbito historiográfico, produziu o famoso Curso de Literatura Portuguesa e Brasileira para a formação
de nosso grupo de histórias literárias românticas. Além disso, influenciou diretamente na criação e organização da
22
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“se estabelece de forma mais sistemática e frequente a partir de 1844, quando começou a funcionar
de forma efetiva a Inspetoria Geral da Instrução Pública [...]” 26. Assim, além de Reis adentrar um
espaço sistematicamente organizado vivenciou também um maior controle no conteúdo repassado
aos alunos, sobretudo no ensino para meninas.
De acordo com César Castro, essa organização educacional veio de encontro a uma possível
sistemática de organização do campo político e educacional, com o fim da Balaiada 27. Esta
organização auxiliou na necessidade de ampliar a regulamentação sobre as ações dos professores,
tanto nos usos dos materiais escolares, nos mapeamentos da frequência quanto na permanência
dos alunos em aulas de caráter público ou particular 28.
Esse aparato criado ajudou a sistematizar o ensino na província maranhense, amparando a
expansão educacional. Fica nítido então, que esta organização do ensino passou a gerir a vida das
escolas, dos professores e alunos, deste modo, o controle estatual da educação aumentou
exponencialmente.
No que diz respeito a educação feminina, o teor moralizante reinava como absoluto, tanto
para alunas quanto para as professoras. Para as docentes, a preocupação estava voltada para o
controle comportamental aceito para a função. Deste modo, “casos de embriaguez, concubinato
público e maus costumes levavam a demissão”29. Assim, ser professora era sinônimo de ter um
status social ligada à moralidade, ao respeito e aos bons costumes.
Para as aulas, o ensino devia ter como objetivo a instrução para serem boas filhas, esposas
e mães. Segundo Abrantes, “às mulheres se educava para desenvolver o caráter”30. A necessidade
de se educar meninas era pensada para que estas cuidassem melhor dos lares, assim as alunas liam
textos de lições morais e bíblicas dentre outros assuntos que diziam respeito ao âmbito doméstico.
instrução pública maranhense, no seu envolvimento como Inspetor de ensino e com seus trabalhos de cunho didáticopedagógico na formação educacional do Maranhão. Ver mais em: SANTOS, Carla Sampaio dos. A escritora Maria
Firmina dos Reis: história e memória de uma professora no Maranhão do século XIX. 2016. Dissertação (Mestrado em)
– Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016, p. 32 e 33.
26 CASTRO, César Augusto (Org.). Os percursos da obrigatoriedade escolar no Maranhão. In: vidal, diana gonçalves;
DE SÁ, Elizabeth Figueiredo; DA SILVA, Vera Lucia Gaspar. (Org.). Obrigatoriedade Escolar no Brasil. 1ed. Cuiabá:
EdUFMT, 2013. v. 1. p. 99-114, p. 104.
27 Segundo Janotti, a Balaiada foi uma revolta popular na província maranhense que se iniciou em 1838 e acabou em
1841, tomou conta de várias cidades maranhenses, incluindo as do interior. A Balaiada surgiu em um contexto de
emergência de um discurso das camadas sociais marginalizadas, de forte conteúdo social, permeava, de muito, as
fórmulas de protesto do discurso liberal empregadas nos manifestos e proclamações revolucionárias. Já o fim dela, foi
marcado pela traição, assassinatos, deserções, prisões e torturas, atestados nos relatórios firmados pelo presidente. Ver
mais em: JANOTTI, Maria de Lourdes Monaco. Balaiada: construção da memória. História, São Paulo, v. 24, n. 1,
2005, p. 41-76, p. 54.
28 CASTRO, César Augusto. 2013. Op. Cit., p. 2.
29 COSTA, Odaleia Alves da. O Livro do Povo na expansão do ensino primário no Maranhão (1861 – 1881). 2013. Tese
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013, p. 64 e 65.
30 ABRANTES, Elizabeth Sousa. Conselho para as moças – a educação feminina nos periódicos do século XIX. In:
III SIMPÓSIO DE HISTÓRIA DO MARANHÃO OITOCENTISTA, IMPRESSOS NO BRASIL DO SÉCULO
XIX. 2013. Anais [...]. São Luís: Universidade Estadual do Maranhão, 2013, p. 1-10, p.1.
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Nas localidades mais distantes, a educação feminina ficava a cargo da família. Entretanto,
a criação de escolas abria novas perspectivas para as moças31 que vislumbravam uma abertura do
espaço público que, antes não era pensada por essa camada social. As alunas da Maria Firmina
puderam sair, mesmo que limitadamente, da esfera doméstica e puderam ter contato com um
mundo além do doméstico.
Entretanto, como vimos, os órgãos institucionais impunham controle sobre a educação
feminina. Com Maria Firmina dos Reis essa intervenção não foi diferente. Em um requerimento
escrito por Reis, a mesma afirmava que o “‘livro do povo’ que por meio de sua vossa excelência o
presidente da província, me foram submetidas [sic] distribuídas pelas alunas da aula [...] o que
cumprirei logo [sic] no exercício do meu emprego”32. Neste ofício podemos verificar na prática
como se dava tais intervenções.
O Livro do Povo mencionado na fonte foi escrito por Antônio Marques Rodrigues (18261873)33. De acordo com Viveiros, “O Livro do Povo foi o livro de leitura da infância maranhense
do segundo reinado, que quase toda ela aprendeu a ler nas lições ditadas pelo espírito bom e
generoso de Antônio Marques Rodrigues”34. O mesmo possuía trezentas páginas e custava 400 réis.
Sabe-se que Maria Firmina utilizou o Livro do Povo com suas alunas. O conteúdo deste, dizia
respeito “a lições bíblicas, possuía uma seção sobre higiene onde era tratado assuntos de aposentos;
do vestido e do asseio; alimentos e bebidas; do exercício e do repouso; sensações e paixões;
generalidades”35. Deste modo, o conteúdo das aulas ministradas por Reis perpassava pelos temas
encontrados no livro de Antônio Rodrigues. O que de fato era o que os órgãos educacionais
queriam que fosse ensinado para as meninas.
Os professores, eram pagos de acordo com a quantidade de alunos que tinham em suas
salas de aula. “Aqueles que possuíam de 10 a 39 alunos ensinavam pelo método individual, recebiam
por ano o ordenado de trezentos mil réis e a gratificação adicional de três mil réis por cada aluno”36.
Mediante isso, baseado nas fontes do Almanack Administrativo, mercantil e industrial, verifica-se que

CUNHA, Washington Dener dos Santos; SILVA, Rosemaria J. Vieira. A educação feminina do século XIX: entre a
escola e a literatura. Gênero. Niterói, v. 11, n. 1, 2010, p. 97-106, p .99.
32 APEM. Requerimento para secretário do governo. Documentos Avulsos. Maranhão. 29 abril de 1862.
33 Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, catedrático de geografia e história, dirigiu durante os anos
de 1864 a 1868 a instrução pública maranhense. Distribuiu o Livro do Povo de sua autoria para diversos alunos que
não podiam adquiri-los. Ver mais em: VIVEIROS, Jerônimo de. Apontamentos para a história da instrução pública e particular
no Maranhão. São Luís, 1953, p. 29.
34 VIVEIROS, Jerônimo de. Apontamentos para a história da instrução pública e particular no Maranhão. São Luís, 1953, p. 29.
35 COSTA, Odaleia Alves da. Op. Cit., p.146 e 151.
36 CASTRO, César Augusto (Org.). Leis e Regulamentos da Instrucção Pública no Maranhão Império (1835 – 1889). São Luís:
EDUFMA. 2009, p. 90.
31

NEHSP – UFJF

64

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

Maria Firmina dos Reis possuía em média 14 alunas 37 por isso, assumia uma postura mais rígida,
“era uma mestra enérgica cobrava e exigia de seus alunos falando baixo e não ralhava um dedo
neles”38.
O salário recebido por Maria Firmina dos Reis girava em torno de trezentos mil réis por
ano. Segundo o presidente de província, em uma de suas falas em 1881, afirmou que o professorado
andava mal retribuído39, essa fala demonstra que o salário recebido permitia que os professores de
uma forma geral pudessem sobreviver.
Em vista dos parcos ganhos, os professores buscavam alternativas de adquirir dinheiro.
Uma delas era acumulação de cargos, mesmo sendo uma prática proibida40, além disso, publicavam
também livros didáticos, como Felipe Benicio de Oliveira Condurú, Antônio Marques Rodrigues,
dentre outras atividades rentáveis.
Segundo Schueler, a prática de publicação de livros didáticos e outras obras era também
uma prática entre as professoras primárias no Rio de Janeiro41. No Maranhão havia um incentivo
institucional para esta prática. No Regulamento da instrução Pública 2 de fevereiro de 1854 lemos: “o
Presidente da Província sobre proposta do inspetor da instrução pública poderá conceder prêmios
aos professores que se tornarem notáveis no magistério, já compondo compêndios para uso das
escolas”42. Portanto, a prática de escrita para além da sala de aula era comumente aceito e apoiado
por órgãos institucionais maranhenses.
Se torna evidente que, por mais que Maria Firmina não tenha produzido compêndios
didáticos, a sua presença em ambientes públicos letrados não causaria estranhamento, haja vista,
que era incentivado a produção intelectual por parte de professores primários. Assim, a entrada no
mundo da imprensa de Maria Firmina dos Reis estava diretamente ligada à sua vida docente.

MATTOS, B de. Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial. B de Mattos. Almanak Administrativo e Industrial.
São Luís do Maranhão, n.2. Tipografia do Progresso. 1859.
38 MORAIS FILHO. José Nascimento. Op. Cit., s/p.
39 MARANHÃO. Assembleia Legislativa Provincial. Fala com que o Exm. Sr. Dr. Cincinnato Pinto da Silva, presidente da
província, instalou a 2º sessão ordinária da 23º legislatura provincial do Maranhão em 19 de fevereiro de 1881. Maranhão, 1881.
Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/maranh%C3%A3o>. Acesso em: 31 de outubro de
2019, p.10.
40 MARANHÃO. Assembleia Legislativa Provincial. Relatório com que o Dr. Francisco José Cardoso de Araújo e Abranches,
passa o governo da Província do Maranhão, ao 1º vice Presidente Senador Luiz Antonio Vieira da Silva, em 17 de janeiro de 1876. Typ
do Paiz, 1876. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/maranh%C3%A3o>. Acesso em: 31 de
outubro de 2019, p. 15.
41 SCHUELER, Alessandra Frota M de. Professores primários como intelectuais da cidade: um estudo sobre produção
escrita e sociabilidade intelectual (Corte Imperial, 1860 – 1889). Revista de Educação Pública. Cuiabá, Universidade
Federal do Mato Grosso, n. 17, 2008, p. 1-16.
42 MARANHÃO. Regulamento da instrução Pública 2 de fevereiro de 1854. Regulamentos e outros atos da presidência da
Província do Maranhão de 1854 e 1855. Maranhão: Typ. Constitucional, 1856. Disponível em: <http://wwwapps.crl.edu/brazil/provincial/maranh%C3%A3o>. Acesso em: 31 de outubro de 2019, p. 38.
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Ao mesmo tempo em que Maria Firmina lecionava também publicava na imprensa, assim,
ao longo de todo o século XIX a professora conciliou estas duas frentes de trabalho. Podemos citar
como exemplo, a sua colaboração com os periódicos Porto Livre (1864), O Domingo (1872) e Pacotilha
(1889). Foi nestas duas frentes de trabalho no mundo das letras que a autora se dedicou.
Ao longo de sua vida docente, Maria Firmina contribuiu com o enriquecimento intelectual
da província, figurando como literata no período. Tal dedicação a literatura transcendeu a vida
docente se tornando parte significativa de toda a vida da autora e professora. Mesmo depois de se
aposentar em 1881, continuou publicando na imprensa do período até 1908, ano da sua última
poesia publicada no periódico Pacotilha43.
Depois de sua aposentadoria, a literatura não foi o único empreendimento de Reis, ela se
dedicou também a abertura de uma escola mista que durou dois anos. Segundo Morais Filho, a
escola teve uma vida curta devido à comunidade não se adaptar ao modelo misto44. Carla Sampaio
aponta que era uma sala de aula que funcionava na propriedade de um senhor de engenho, na qual
lecionava para as filhas do proprietário e para outras crianças45.
Tal decisão de abrir uma escola mista em um contexto que relutava em aceitar tal modelo,
denota a vontade da autora em lecionar a todos os públicos, incluindo os mais pobres, visto que,
Maçaricó era uma das regiões pobres da província. Além disso, esta decisão acaba por ser
estratégica, já que, Maria Firmina dos Reis já possuía relação com esta localidade pois ao longo de
toda a sua vida docente deu aulas lá. Entretanto, mesmo que a população conhecesse quem era a
professora, o fato de ser mista, pode ter sido um dos fatores que levaram ao fechamento da escola.
A escola mista implantada por Reis não foi um empreendimento isolado, pois, além de esta
tática de ensino já ser testada em outras localidades e em outros países, estava amparada na
legislação da província maranhense. No relatório do presidente de província de 1877 lê-se:
Além destas medidas tomadas no sentido de melhorar o ensino, segundo as
disposições vigentes, ainda ordenei ao inspetor da instrução pública que
permitisse que as escolas do sexo feminino sejam frequentadas por meninos de
seis a nove anos, idade aceita hoje em todos os países como de grande proveito
para o ensino dos meninos de tal idade46.

Pacotilha. São Luís, nº43. 20 fevereiro de 1908.
MORAIS FILHO. José Nascimento. Op. Cit., s/p.
45 SANTOS, Carla Sampaio dos. Op. Cit., p.66.
46 MARANHÃO. Assembleia Legislativa Provincial. Relatorio que s. exc. o sr. dr. Francisco Maria Correia de Sá e Benevides
apresentou á Assembléa Legislativa Provincial, por occasião da installação de sua sessão ordinaria, no dia 18 de outubro de 1877.
Maranhão, Typ. do Paiz, 1877. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/maranh%C3%A3o>.
Acesso em: 31 de outubro de 2019.
43
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Fica nítido que por mais que estivesse embasada nos órgãos constitucionais, a escola mista
fundada por Maria Firmina dos Reis provavelmente deve ter causado certa confusão para com a
população ao ponto de dois anos depois, ser fechada. Tal fato nos serve de exemplo para verificar
o quanto as mudanças sociais demandam tempo e o quanto alguns costumes vigoram e reiteram
uma realidade vigente.
Após a criação e fechamento da escola mista, as fontes não mostram mais a professora
pública se envolvendo em empreendimentos educacionais, entretanto, acaba por passar os dias
envolvida no mundo literário e nas colaborações com os periódicos maranhenses até falecer em
1917.

Conclusão
Em linhas gerais podemos concluir que, a educação maranhense vislumbrada através da
experiência docente de Maria Firmina dos Reis é perpassada pelo controle e intervenção estatal,
sobretudo, no conteúdo repassado às alunas. Além disso, o controle se faz presente na conduta das
professoras, que deviam estar de acordo com a moralidade, caso não estivessem, poderiam ser
despedidas.
Mediante as fontes analisadas, percebe-se o eco do funcionamento da docência na província
do Maranhão. Através deles, conseguimos ter um vislumbre do conteúdo dado por Maria Firmina
dos Reis em suas aulas, e de como a carreira de professora pública se tornou fundamental na vida
desta mulher maranhense.
A sociedade maranhense embebida em um clima de efervescência intelectual possibilitou e
estimulou a produção intelectual na localidade. Também os órgãos institucionais valorizaram e
incentivaram a produção intelectual de professores públicos. Deste modo, o próprio trabalho
docente encorajou que Maria Firmina dos Reis adentrasse também no universo literário.
Através de Reis tivemos acesso à relatórios e requerimentos que nos permite entender
passagens da instrução pública no cotidiano e a interferência social de comportamento legitimada
pelos órgãos educacionais. Por fim, a análise da trajetória docente de Maria Firmina dos Reis nos
permite ter acesso a forma com que a sociedade e os órgãos de instrução lidavam com a educação
feminina, pautada na moralidade e na formação voltada para o lar.
Por fim, a trajetória docente de Maria Firmina dos Reis nos possibilita pensar em um espaço
de atuação de professores públicos dentro da instrução, bem como fora dela. Suas experiências nos
auxiliam a pensar a vivência educacional na província e as formas de intervenções institucionais.
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Assim, pensar a vida docente de Maria Firmina dos Reis também é pensar a realidade educacional
da província maranhense.
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Educação feminina e “armas para o mal”: análise de
críticas sociais nas publicações de Narcisa Amália na
imprensa periódica do século XIX
Olga Mattos de Lima e Silva 1

Resumo: O presente artigo se caracteriza como parte de uma pesquisa em fase inicial, que visa a
construção da trajetória da autora brasileira Narcisa Amália, que publicou diversos textos e poemas
com temáticas variadas, como exaltação da pátria e da natureza mas também com fortes críticas
sociais: direito e educação das mulheres, abolição da escravidão e defesa da República.
Subdividimos o artigo em basicamente duas partes, na primeira que contextualiza de maneira geral
a história das mulheres e na segunda apresenta quem foi Narcisa Amália e um pouco de sua obra,
mesclando o que já foi produzido sobre a mesma com as informações encontradas até o momento
em nossa principal fonte, a imprensa periódica.
Palavras-Chave: Trajetória; mulheres; direitos; imprensa; educação.
Abstract: This article is characterized as part of an initial research, which aims to build the
trajectory of the Brazilian author Narcisa Amália, who published several texts and poems with
various themes, such as exaltation of her homeland and nature, but also with strong criticism. .
social rights: women's rights and education, abolition of slavery and defense of the Republic. We
subdivided the article into basically two parts, the first general contextualizing women's history and
the second presenting who Narcisa Amalia was and part of her work, merging what was produced
with the information found so far. in our main source, the periodical press.
Keywords: Trajectory; women; rights; press; education.

Introdução
Por um longo período o papel das mulheres desempenhou caráter secundário na
historiografia, vinculando-se fortemente à atividades domésticas tais como mãe e esposas,
fragilidade e dependência do sexo masculino. Não havia no cenário dos grandes homens e
acontecimentos espaço para as mulheres, sendo consideradas como meras expectadoras. Segundo
Amanda Maria Lima Rodrigues, entretanto, existe claramente um conflito e relações de poder
envolvidas nessa problemática e que o silenciamento das mulheres na história não implica em sua

1
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inexistência2. Dessa forma, a dificuldade de encontrá-las nas fontes e historiografia não implica na
anulação da existência e atuação das mesmas.
Este cenário começou a se transformar com o advento da Nova História 3, onde diversos
segmentos sociais antes subalternos e à margem da história passaram a desempenhar papel central
como objeto de análise. Não somente as mulheres ganham notoriedade neste cenário, mas também
escravos, camponeses, trabalhadores e pessoas comuns de forma geral. Novos métodos de análise
e fontes alternativas passaram a ser incorporados na busca por conceder voz a estes grupos, como
a história oral e a interdisciplinaridade. Na historiografia brasileira essa mudança de perspectiva
ganha forças sobretudo em finais do século XX.4
Como momento ímpar da história do país, o período Imperial é revisitado por estas novas
pesquisas, trazendo as mulheres como objeto de estudos em esferas variadas, como em guerras, na
luta por direitos, na questão da abolição da escravidão, entre outros. Podemos afirmar que o que
estes estudos tem em comum é o fato de que estas mulheres buscavam reconhecimento público,
sair da esfera privada que lhes era destinada e imposta. Neste sentido buscamos pensar a trajetória
de Narcisa Amália à luz desta perspectiva.
As dificuldades que se apresentam quando nos propomos a ir em busca da trajetória dessas
mulheres que lutaram por direitos no século XIX são inúmeras, como a escassez de fontes tanto
primárias quanto secundárias. Neste sentido, Zahidé Muzart ao discutir a questão do cânone
aponta que a grande maioria das autoras dos oitocentos foram esquecidas, sendo lembrada apenas
alguns nomes, sobretudo ligadas à poesia. Para Muzart é preciso sairmos da comodidade de
pesquisarmos apenas nomes já consagrados, que na verdade são a minoria e ir em busca do
desconhecido, ou dito de forma melhor, do “esquecido”:
Dessa forma, algumas escritoras são canonizadas e outras parecem entrar no rol
das ‘Esquecidas’ que serão, fatalmente, resgatadas pelas estudiosas do século
XXI. Por que algumas entram nesse bloco, e outras não, é pergunta que sempre
me intrigou. Sobretudo, quando lendo os textos de algumas canônicas e algumas
esquecidas, não podemos muito bem dar as razões dessas preferências.
[...]
No resgate das esquecidas, queremos demonstrar que também a mulher, nó
século XIX, no Brasil, mesmo em seu papel de sombra de um marido ou do pai,
interessou-se pelas ideias de seu tempo e tentou participar da vida intelectual,
RODRIGUES, Amanda Maria Lima. As mulheres e as guerras de independência na América Latina do século XIX: invisíveis ou
inexistentes. Ameríndia, v. 3, n. 1. 2007.
3 Corrente historiográfica com origem na Escola dos Annales, que de forma geral ampliou as possibilidades de objetos
de análises e métodos de pesquisas, que convergia de a uma História Tradicional. Sobre este movimento historiográfico
conferir: BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Ed. da UEP, 1992; PERROT, Michelle.
Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2008; SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. (org.)
A Escrita da História: novas perspectivas. 4 ª ed. São Paulo: Editora UNESP, 1992.
4 RAGO, Margareth. As Mulheres na Historiografia Brasileira. In: SILVA, Zélia Lopes da (org.). Cultura Histórica em Debate.
São Paulo: Editora da Unesp, 1995.
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criticando-as. Assim, na defesa das minorias, do índio e do negro, a voz feminina
não esteve ausente.5

Objetivamos portanto, através da análise da trajetória de Narcisa Amália realizar este
movimento de busca do “esquecido”, de mulheres que lutaram e se dedicaram pela ampliação de
seus direitos, pelo acesso à educação, indo de encontro ao que lhes era imposto socialmente,
buscando acesso as esferas públicas, restritas nos oitocentos.

Narcisa Amália e “Armas para o mal”

Imagem 1 – Narcisa Amália c. 50 anos de idade, em bico de pena
do desenhista M. J. Garnier, datado de 19066

Narcisa Amália de Campos nasceu na cidade de São João da Barra no ano de 1852, estado
do Rio de Janeiro, e residiu por um longo período de sua vida no município de Resende, local
enaltecido com melancolia e saudosismo inúmeras vezes em sua poesia7. Encontramos poucos

MUZART, Zahidé Lupinacci. A questão do cânone. In: SCHMIDT, Rita Terezinha. (Trans)formando identidades. Porto
Alegre: PPGLetras, 1997. pp. 86-89
6 FENSKE, Elfi Kürten. Narcisa Amália de Campos - poeta, republicana, abolicionista e feminista do século XIX. 2015.
Disponível em: < http://www.elfikurten.com.br/2015/06/narcisa-amalia-de-campos.html>. Acesso em:
03/01/2020.
7 AMÁLIA, Narcisa. Nebulosas. 2 ed. - Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2017. Pp. 80-81
5
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trabalhos consistentes que se dediquem a biografia de Narcisa, na verdade, a maior parte desta
produção existente se localiza no campo dos estudos literários, com trabalhos que analisam a obra
lírica de Narcisa, sobretudo em Nebulosas.8 Isto é, suas publicações na imprensa como outras
questões relacionadas a sua trajetória são pouco exploradas9.
De origem relativamente humilde, o pai de Narcisa, Joaquim Jácome de Oliveira Campos
exerceu papel fundamental que possibilitaria sua inserção no campo das letras e da imprensa.
Educador e jornalista, Joaquim realizou colaborações em periódicos locais, tais como O
Parahybano e Resendense, estabelecendo vínculos de amizade que seriam importantes para Narcisa
ao longo de sua trajetória. Destacamos também a influência de sua mãe Narcisa Ignácia Pereira de
Mendonça, que também era educadora. Neste sentido, Anna Faedrich afirma que “Narcisa cresceu
em meio a muita cultura”10 e que a origem “simples” de Narcisa precisa ser relativizada, pois
embora sua família não desfrutasse de condições tão boas, seu pai teria sido fundamental para a
construção de sua rede de sociabilidades, possibilitando sua inserção no mundo das letras.
Ainda segundo Anna Faedrich, Narcisa começou a desenvolver suas atividades intelectuais
precocemente. Ainda bem nova, aos 13 anos de idade, auxiliando sua mãe na prática docente e se
dedicando ao aprendizado de música, literatura e de línguas. Iniciou suas atividades públicas
atuando como professora e também de tradutora de obras escritas em língua francesa. É importante
destacar que esta última Narcisa continua exercendo ao por longo período. O campo das letras
como também na imprensa se caracterizavam por serem espaços predominantemente masculinos
no período e de difícil acesso à mulheres. Na contramão desses fatores, com apenas 20 anos de
idade, a poetisa conseguiu publicar através da editora Garnier, sua primeira de poesias intitulada
“Nebulosas” em 1872. Nos anos seguintes, Narcisa se dedicou a escrever textos e também poesias
em periódicos diversos, principalmente da Corte.
A publicação de “Nebulosas” é um divisor de águas na trajetória de Narcisa, possibilitando
alcançar um certo reconhecimento no universo das letras, espaço restrito à mulheres na segunda
metade do século XIX. Contando com 44 poesias líricas, a obra se enquadra na corrente literária
do romantismo brasileiro. As temáticas são variadas, de caráter saudosista, melancólico e exaltação
da pátria até mesmo a duras críticas sociais defendendo a abolição da escravidão. É importante
Entre os trabalhos sobre Narcisa Amália, destacamos: PAIXÃO, Sylvia Perlingeiro. Narcisa Amália. In: MUZART,
Zahidé Lupinacci (Org.). Escritoras brasileiras do século XIX. 2. ed. rev. Florianópolis: Editora Mulheres; Santa Cruz
do Sul: EDUNISC, 2000, p. 534-552.; RAMALHO, Christina. Um espelho para Narcisa. Reflexos de uma voz
romântica. Rio de Janeiro: Elo, 1999.; REIS, Antônio Simões dos. Narcisa Amália. Rio de Janeiro: Organizações
Simões, 1949.
9 Entre os diversos jornais com os quais Narcisa Amália colaborou entre as três últimas décadas do século XIX,
destacamos: A Família, o Gazetinha, A República, O Sexo Feminino, entre outros.
10 FAEDRICH, Anna. Narcisa Amália, poeta esquecida do século XIX. Rio de Janeiro: REVISTA SOLETRAS , v. 2, p. 237252, 2017. pp. 246
8
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lembrar que década de 1870 consiste num momento delicado para o sistema Imperial tanto em
aspectos políticos com instabilidades e surgimento de novos partidos11 quanto reivindicações
sociais a partir do fim Guerra do Paraguai e o problema da questão servil no Brasil 12. É um
momento de profundas transformações e a produção de Narcisa, bem como de outras mulheres
da época, não ficou alheia a este contexto. Outras temáticas como reivindicação de direitos das
mulheres e defesa da República aparecem nas publicações de Narcisa nos jornais com os quais
colaborou nos anos posteriores a 1872. Diversas eram suas reivindicações, tais como o direitos das
mulheres e acesso à educação, sendo uma importante “arma” transformadora a ser utilizada. A
educação feminina era algo muito importante para a autora, um elemento capaz de transformar a
realidade das mulheres:
A educação da mulher! Mas tem a mulher por acaso necessidade de ser educada?
Para quê? Cautela! A mulher representa o gênio do mal sob uma forma mais ou
menos graciosa e cultivar a sua inteligência seria fornecer-lhe novas armas para o
mal. Procuremos antes torná-la inofensiva por meio da ignorância. Guerra, pois,
à inteligência feminil! Eis a palavra do século passado.
[...]
Entre nós a instrução, mesmo a mais elementar, tem até aqui constituído
monopólio do homem. Ora, à medida que o homem sobe, a mulher desce,
naturalmente, e essa diferença cria entre ambos uma profunda separação
intelectual e moral que arrasta consigo todas as desordens do lar13

Interessante destacar que a imprensa faz menção às críticas sociais defendidas por Narcisa14
e as reconhece como legítimas. Observemos o seguinte trecho publicado no jornal A Reforma: “Si
a illustre escriptora renunciando á poesia individual consagrar seu talento esplendido á
evangelização das doutrinas liberaes, conquistará uma laurea e perdurável e dará vasto impulso á
literatura brasileira.”15
Personagens centrais ligados ao mundo das letras também se manifestaram em relação à
publicação de Nebulosas, demonstrando que Narcisa tinha alcançado uma certa visibilidade. Um
exemplo que cabe ser destacado o de Machado de Assis, que afirma:
Com este título acaba de publicar a Sra. D. Narcisa Amália, poetisa fluminense,
um volume de versos, cuja introdução é devida à pena do distinto escritor de
Sobre a crise imperial conferir: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Do Império à República. In: HOLANDA, Sérgio
Buarque de. (Org.). História Geral da Civilização Brasileira. 3ª ed. t. 2, v.7. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.;
CARVALHO, José Murilo. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003.
12 Idem.
13 RAMALHO, Christina. Um espelho para Narcisa. Reflexos de uma voz romântica. Rio de Janeiro: Elo, 1999. pp. 129
14 Localizamos em diversos periódicos do período referências realizadas tanto a “Nebulosas” quanto às críticas
denunciadas nas publicações da autora, entre eles destacamos: Diário do Rio de Janeiro, O Mosquito, A Reforma, entre
outros.
15 A Reforma. Rio de Janeiro. 21 de agosto de 1873.
11
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Pessanha Póvoa. Não sem receio abro um livro assinado por uma senhora. É
certo que uma senhora pode poetar e filosofar, e muitas há que neste particular
valem homens e dos melhores. Mas não são vulgares as que trazem legítimos
talentos, como não são raras as que apenas pagam de uma duvidosa ou aparente
disposição, sem nenhum outro dote literário que verdadeiramente as distinga. A
leitura das Nebulosas causou-me a este respeito excelente impressão. Achei uma
poetisa, dotada de sentimento verdadeiro e real inspiração, a espaços de muito
vigor, reinando em todo o livro um ar de sinceridade e modéstia que encanta, e
todos estes predicados juntos, e os mais que lhe notar a crítica, é certo que não
são comuns a todas as cultoras de poesia. [...] São tristes geralmente os seus
versos, quando não são políticos (que também os há bons e de energia não
vulgar) [...] Termino as transcrições e a notícia, recomendando aos leitores as
Nebulosas.”.16

Quando lançamos um olhar mais aprofundado sobre a fala de Machado de Assis,
percebemos que esta releva elementos relevantes da sociedade do século XIX e o quanto o campo
das letras era restrito às mulheres. Um primeiro apontamento a ser destacado é o fato de iniciar seu
comentário alegando que o prefácio de Nebulosas tinha sido escrito por Pessanha Póvoa, e que
não começaria a ler uma obra de autoria feminina sem receio. Isto nos permite afirmar que
Machado de Assis reforça a importância de se ter um homem como “mentor” por trás de uma
obra escrita por uma mulher. Cabe relembrar que como já mencionado, o papel desempenhado
pelo pai de Narcisa, visto que Pessanha Póvoa havia sido seu aluno anos antes e por isto ele teria
realizado o prefácio de Nebulosas. Além disto, Anna Faedrich destaca que a fala de Machado
revelava que embora a obra de Narcisa se enquadrasse dentro do compreendido como uma boa
obra literária, ainda tinha sido escrita por uma mulher, e portanto demandava a recomendação de
algum homem com influência17. Embora a citação pareça criar uma ideia de pertencimento de
mulheres ao universo das letras, é preciso pontuar que na verdade o espaço ainda era restrito e
precisava de mediação masculina.
Outro fator que destacamos é o de que Narcisa havia sido casada duas vezes, o que era algo
muito incomum, e há relatos18 de que após ter se separado pela segunda vez, seu ex-marido teria
espalhado boatos não só sobre ela como o de que a poetisa não teria escrito nem sequer uma
palavra de Nebulosas, que na verdade teria copiado de outro autor. A situação tomou grandes
proporções e Narcisa se viu obrigada a mudar para a cidade do Rio de Janeiro, onde residiu até sua
morte em julho de 1924. Importante pontuar que cerca dessa questão ainda não localizamos nas

Semana Ilustrada. Rio de Janeiro. 29 de dezembro de 1872.
FAEDRICH, Anna. Narcisa Amália, poeta esquecida do século XIX. Rio de Janeiro: REVISTA SOLETRAS , v. 2, p. 237252, 2017. pp. 245
18 OSCAR, João. Narcisa Amália. Vida e poesia. Campos: Lar Cristão, 1994.
16
17
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fontes registros que de fato comprovem estes fatos, isto é, de que a mudança de cidade realizada
pela poetisa teria se dado em função deste boato.
Narcisa recebeu diversas premiações por conta da publicação de Nebulosas, entre eles o
Lyra de Ouro em 1872 e o Mocidade Acadêmica em 1874. No último, fez um longo discurso em
resposta ao orador do evento, Saldanha Marinho, afirmando que as mulheres eram escravas do
homens. Ambas as premiações foram noticiadas pela imprensa periódica, selecionamos abaixo a
publicação realizada pelo jornal A Reforma acerca da Lira de Ouro recebida por Narcisa:
A distinta poetisa e literata brasileira, a exm. Sera. D. Narcisa Amalia, além de
aplausos da imprensa, vai receber novas provas de homenagens devidas aos seus
talentos.
Está exposta, na rua do ouvidor n. 75, em casa do Sr. José Vicente de Souza, uma
lyra da qual pende uma coroa de louros, premio que lhe ofereceram alguns dos
seus conterrâneos residentes nesta corte.
Sobre a tampa de uma rica caixa se lê as seguintes palavras – que melhor presente
podemos lhe oferecer? 19

Na cerimônia da premiação Mocidade Acadêmica em 1874, sob a presidência de Saldanha
Marinho, Narcisa faz um discurso engajado, denunciando a submissão imposta às mulheres e o
quanto a ausência da educação era uma forma de manutenção desse sistema que as aprisionava:
Vós que sois o intérprete dos sentimentos da briosa mocidade acadêmica, vós
que vindes falar-me em seu nome e oferecer-me este símbolo da força, esta
alavanca do pensamento, este gladio das ideias, dignai-vos a aceitar, nestas
desalinhadas palavras, o protesto mais veemente do meu reconhecimento para
transmiti-lo a eles – que são a mais lisonjeira esperança da pátria. [...] Voltai os
olhos e vereis: – a mulher é a escrava do homem, e, se quebra os elos que a
jungem ao poste, fica ainda escrava dos preconceitos. Conservaram-na em trevas
para que desconheça o seu direito, e quando rompe a nuvem espessa que segregaa das lucubrações elevadas, quando quer aspirar o ambiente vivificante das
regiões superiores, vem o motejo e a irrisão precipitá-la no abismo de onde nunca
deveria ter saído. Pois bem: eu reneguei a escravidão porque deixaram-me
compreender que Deus me fizera livre como a emanação das flores que recamam
os campos; livre como a brisa que doudeja pelo espaço: não escutei o motejo dos
néscios, nem ouvi o gargalhar satânico dos incrédulos; olhei para o futuro, escrevi
o que pensava, o que me havia ensinado a lição caída dos lábios paternos, e deixei
que esses pobres pensamentos fossem peregrinar pelo mundo.20

Anna Faedrich pontua também que alguns autores estabelecem paralelos da poesia de
Narcisa com a do autor consagrado Castro Alves em Navio Negreiro. Além disso, a poetisa teria
servido como inspiração para músicos brasileiros:

19
20

A Reforma. Rio de Janeiro. 28 de dezembro de 1872.
Diário de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 28 de setembro de 1874.
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Se por um lado a presença encantadora de Narcisa imperou poetas como
Raimundo Correia e Fagundes Varela, sua obra lírica inspirou compositores
como Antônio Martinho da Silva e João Gomes Araújo, com músicas
homônimas aos seus poemas “recordação de Itatiaia” e “o africano e o poeta”,
respectivamente.21

Acerca dos anos finais da vida de Narcisa Amália, sabe-se ainda muito pouco. É provável
que ela tenha continuado a exercer a função de professora e de tradutora. Rastros de publicações
de sua autoria na imprensa cessam em anos iniciais do século XX, caindo em esquecimento. Há
movimentos de resgate de sua memória por parte de autores recentes, sobretudo ligados à crítica
literária como mencionamos acima, mas muito ainda precisa ser estudado não somente sobre
Narcisa como tantas outras mulheres dos oitocentos que se dedicaram a ir contra uma sociedade
excludente. É um campo vasto, com possibilidades diversas.
Embora nosso objetivo fosse explorar maior parte da trajetória da poetisa, neste artigo
restringimo-nos aos anos iniciais de sua atuação, citando pouco suas publicações posteriores na
imprensa. Este intervalo também é o mais abordado por estudiosos da literatura. Diversas questões
que envolvem Narcisa Amália ainda estão em aberto, como seus referenciais teóricos e com quem
mantinha vínculos. Neste sentido, encontramos referências de textos da autoria da mesma teriam
sido publicados em jornais que circularam em Portugal, com colaboração de diversas outras
escritoras, e publicações biográficas sobre Narcisa na Revista Sud-America em Santiago no Chile.
Essas informações ainda são preliminares e necessitam de maior aprofundamento, mas sugere que
talvez seja possível estabelecer paralelos entre a produção feminina no Brasil do século XIX com
outros países, sobretudo com a América Latina.22
Dessa forma, gostaríamos de salientar que o presente trabalho é fruto de uma pesquisa
ampla, ainda em fase inicial e de levantamento das fontes que visa basicamente a reconstrução da
trajetória de atuação política desenvolvida por Narcisa Amália no final do século XIX, levando em
consideração diversos fatores, tais como suas principais ideias defendidas, seus referenciais teóricos
e sua rede de sociabilidades.
O trabalho exposto acima exposto é fruto, portanto, de um primeiro contato com Narcisa
Amália e o universo das mulheres de letras do século XIX, com objetivo de estabelecer uma
cronologia de sua trajetória, compreendendo um pouco de sua atuação, e de dialogar algumas

FAEDRICH, Anna. Narcisa Amália, poeta esquecida do século XIX. Rio de Janeiro: REVISTA SOLETRAS , v. 2, p. 237252, 2017. pp. 243
22 PERES, Maria de Fatima; GÓDOI, Vera Lucia. Três escritoras especiais: Agnez Sabino, Narcisa Amália e Júlia Lores de
Almeida. In: PINHEIRO, Luiz da Cunha (org). As mulheres e a imprensa periódica. Lisboa: Literaturas e Culturas Lusófonas
e Europeias da Faculdade de Letras de Lisboa, 2014
21
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informações encontradas nas fontes (imprensa periódica), com a abordagens já existentes sobre a
poetisa. Não tendo maiores pretensões do que esta.
Diversas questões começam a surgir a partir da leitura das fontes, com as quais
pretendemos avançar na medida em que a pesquisa for se materializando.
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Mulheres e violência: um breve olhar através das imagens e
narrativas brasileiras do entresséculos XIX e XX.
Caroline Farias Alves1

Resumo: Durante o século XIX se intensifica o consumo e a produção de representações que
relacionam violência e corpos femininos inanimados, subjugados. Em diferentes linguagens, essas
obras carregam discursos e circulam através das páginas de periódicos, gravuras e nos salões de
arte. As intersecções de gênero, raça e classe acompanham as imagens e suas narrativas, revelando
percepções da condição feminina e sua relação com a violência. Propõe-se, portanto, apresentar e
analisar brevemente essa produção visual buscando diálogos formais e observando de que forma a
construção de discursos e narrativas nas imagens, dialogam com os sistemas de opressão
contemporâneos as representações.
Palavras-chave: Gênero; Violência; Cultura visual; Entresséculos XIX e XX.
Abstract: During the nineteenth century the consumption and production of representations that
relate violence and inanimate, subdued female bodies intensified. In different visual languages,
these works carry speeches and circulate through the pages of periodicals, prints and in art halls.
The intersections of gender, race and class accompany the images and their narratives, revealing
perceptions of the female condition and its relation to violence. Therefore, it is proposed to briefly
present and analyze this visual production seeking formal dialogues and observing how the
construction of discourses and narratives in images, dialogues with oppression systems
contemporary of the representations.
Keywords: Gender; Violence; Visual culture; Nineteenth and twentieth centuries.

A violência contra as mulheres no Brasil é um tema que ocupa, a cada dia, mais espaço nas
discussões públicas e na mídia nacional. No último ano, as pesquisas registram índices alarmantes
no aumento de casos de feminicídio, em que mulheres foram espancadas, sofreram tentativas de
estrangulamento ou passaram por algum tipo de assédio no ambiente doméstico, público e laboral2.

Mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Membro do Laboratório de História da Arte / UFJF.
Email. caroline.zani@hotmail.com.
2 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no levantamento organizado pelo Datafolha, registrou em fevereiro de
2019, casos dos últimos doze meses, inferindo que 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de
estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões (37,1%) de brasileiras passaram por algum tipo de assédio.
Informações
organizadas
no
“Atlas
da
Violência
2019”,
disponível
em:
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2019/. Acesso em junho de 2019.
1
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Representações da violência de gênero se proliferam nos meios de comunicação, expondo
geralmente a imagem da vítima e os resultados da agressão 3.
Representado nessas imagens, o corpo feminino que, por vezes expressava a idealização do
belo e a exaltação do desejo, torna-se também lugar de violência. Essa forma de representação e a
disseminação dessas imagens tiveram destaque no Brasil a partir do desenvolvimento da imprensa
e da popularização da literatura de crime. No século XIX, os estudos sobre criminalidade, baseados
na recente recepção dos trabalhos de Cesare Lombroso e na circulação dos médicos e higienistas
em terras cariocas, intensificaram o interesse em narrativas violentas. Tal interesse se materializou
na publicação de livros, folhetins e nos espaços cada vez maiores, dedicados a comentar sobre
crimes e violência, entre as páginas dos jornais. A violência era retratada através de diferentes
tipologias formais, presentes em textos e imagens que descreviam acontecimentos
contemporâneos, episódios históricos e “novelas sangrentas”4.
No que se refere ao gênero, as mulheres normalmente apareciam nessas narrativas
vitimizadas através da violência física, em casos de estupros, espancamentos ou formas de agressão
que podiam levar ao óbito. Imagens podem ser encontradas acompanhando a descrição dos crimes,
intensificando a dramaticidade da narrativa e o teor, muitas vezes, sensacionalista, da divulgação.
“Corpos rasgados de modos diversos, frutos de crimes violentos, povoavam, em impiedosas
ilustrações, a imprensa popular”5, o assassinato de Maria da Conceição pelo desembargador Pontes
Visgueiro, em 1873, é um exemplo da disseminação das informações criminais, em diferentes
suportes. O crime de homicídio cometido pelo desembargador, vitimou Maria da Conceição, sua
amante, que teve o corpo perfurado no coração e no estômago, foi mordida e mutilada. Seu corpo
precisou ser esquartejado para acomodar-se no pequeno caixão, posteriormente enterrado na casa
do próprio desembargador com a ajuda de seu escravo. O caso teve enorme repercussão resultando
em diversas publicações na imprensa, tornando-se tema em romance histórico e retratado através
de ilustrações6. As narrativas em torno do assassinato enfatizavam a “violenta paixão”7 acometida
Segundo pesquisadores, a grande mídia brasileira banaliza e naturaliza as diferentes formas de violência de gênero
através do modo como as imagens são apresentadas, ultrapassando o ato de informar à sociedade dados e estatísticas
e se tornando um veículo de significações. (FERNANDES, Brenda C. A.; CERQUEIRA, C.; ARAÚJO, E. R. A
violência contra as mulheres nos meios de comunicação: uma análise ao caso brasileiro. Fazendo Gênero 9: Diásporas,
Diversidades, Deslocamentos , v. 11, p. 1-13, 2017.)
4 Gênero literário que ocupava lugar nas livrarias, ao lado dos romances policiais. (NICEFORO, A. O romance policial.
Boletim Policial, Rio de Janeiro, v.11, p.437-452, 1913).
5 CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. Pintura, história e heróis no século XIX: Pedro Americo e “Tiradentes Esquartejado”.
Campinas: IFCH-Unicamp, 2005 (Tese de Doutorado), p. 320.
6 Como as apresentadas no periódioco O Mosquito (Rio de Janeiro, 04.10.1873). Disponível em:
http://bndigital.bn.br/acervo-digital/mosquito/709654. Acesso em outubro de 2019.
7 “Defesa”. Em Assassínio de Maria da Conceição Perpetrado pelo Desembargador José Candido Pontes Visgueiro no dia 14 de agosto
de 1873. Rio de Janeiro: Tipografia Teatral e Comercial, 1874, p. 92 (Libelo acusatório do Desembargador Promotor
da Justiça contra o Desembargador da Relação do Maranhão José Candido de Pontes Visgueiro).
3
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pelo senhor de idade, seu bom caráter e antecedentes, enquanto a vítima, Maria da Conceição, foi
associada ao perfil de “mulher perdida”, prostituta.
Com semelhante modus operandi, em 1892, o assassinato de Maria de Macedo, mulher de
“cor parda”8 que teve seu corpo esquartejado e encontrado em um cesto no Largo do Depósito
(RJ), ocupou diversas páginas dos jornais. A ocorrência policial foi comentada por Machado de
Assis9, que justifica o interesse no assunto e alerta “como há um limite para tudo, não ames como
outros amaram aquela Maria de Macedo, cujo cadáver apareceu no Largo do Depósito. Digam o
que quiserem; o homem gosta dos grandes crimes. Esta sociedade estava expirando de tédio”10.
Maria de Macedo também foi representada em ilustrações e seu assassinato foi recriado em versões
de cera, exposto ao público no Musée Parisien, na rua do Lavradio 11.
O assassinato e as imagens do corpo dilacerado de Maria de Macedo12, em circulação pela
sociedade do período, ressoou e gerou comparações com um quadro, produzido e exposto no ano
seguinte, Tiradentes Esquartejado 13. O corpo de uma mulher comum, encontrado pela polícia dentro
de um cesto, sem cabeça e membros, foi rapidamente assimilado ao corpo fragmentado do herói
republicano. Defendendo a produção de Pedro Américo das críticas, que se horrorizaram com a
imagem destroçada da forma humana, um articulista anônimo aponta, de forma irônica, para as
contradições e desejos macabros da sociedade carioca do período:
Realmente é pena que Pedro Americo de tal modo houvesse attentado contra os
nervos de uma população que não pode ver um homem esquartejado n'uma téla,
mas que corre em massa ao necroterio para ver na infeliz Maria de Macedo como
é possivel reconstruir um corpo mutilado, sem braços, sem pernas e sem
cabeça.14

Hebe Matos nos atenta para a construção da categoria “pardo”, típica do final do período colonial e mais abrangente
do que a noção de “mulato” e “mestiço”. Segundo a autora, sua significação foi ampliada “quando se teve que dar
conta de uma crescente população para a qual não era mais cabível a classificação de ‘preto’ ou de ‘crioulo’, na medida
em que estes tendiam a congelar socialmente a condição de escravo ou ex-escravo.” (MATTOS, Hebe. Escravidão e
cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, pp. 16-17). Torna-se importante observarmos como a
imprensa se apropria de categorias de cor, delimitando marcadores sociais na descrição dos casos de violência.
9 Outros escritores também se dedicaram a comentar sobre o crime de Maria de Macedo, dentre eles, Lima Barreto em
seu conto A Nova Califórnia, de 1910.
10 A Semana, 25 de setembro de 1892.
11 O assassinato de Maria de Macedo era destaque na grande exposição de figuras de cera, com ingressos em preços
promocionais para crianças (O Tempo, 15 de dezembro de 1893). Em Spectacular Realities, Vanessa Scwartz apresenta,
como prática frequente na França, a recriação de grandes crimes e assassinatos nos museus de cera.
12 Pereira Netto. "O horrível assassinato de Maria de Macedo", Revista Illustrada, outubro de 1892.
13 Dentre os periódicos que faziam as comparações, destacamos a Chronica Fluminense (O Album, julho de 1893),
Revista Illustrada (Pequenos Echos, julho de 1893) e o Diário de Notícias (RJ, 18.08.1893).
14 “Tiradentes Supliciado”. Diário de Notícias. Rio de Janeiro: 18.08.1893. p. 1.
8
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A popularização e circulação dessas imagens nos apresenta um fenômeno complexo, “a
atração pelo grotesco, no caso, a fragmentação do corpo e, ao mesmo tempo, sua repulsa” 15. Essa
produção visual, que se populariza aliada ao sensacionalismo da imprensa, se estende ao século
XX, com a repercussão do “segundo crime da mala”, como ainda hoje é referenciado. Envolvendo
Giuseppe Pistone e Maria Fea, italianos que se conhecem a bordo de um navio em direção à
Argentina, o casal se estabelece em terras brasileiras onde Giuseppe é convidado a trabalhar e
tornar-se sócio de seu primo. Sem o investimento em capital necessário para a parceria, com
dificuldades financeiras e prestes a se tornar pai, Giuseppe gasta as reservas do casal e se dedica a
aplicação de golpes. Percebendo a insatisfação de Maria, o italiano decide estrangular a
companheira. Após alguns dias, sem saber o que fazer com o corpo da esposa gestante putrefando
em sua casa, Giuseppe corta os joelhos e pescoço da esposa, coloca as partes em um baú e o despeja
como bagagem no Porto de Santos. Após análise curiosa sobre o conteúdo malcheiroso da mala,
ainda no navio, o corpo de Maria Fea é encontrado.
O caso foi amplamente acompanhado pela imprensa. Os marinheiros e o acusado foram
entrevistados e o corpo de Maria Fea, recém descoberto, foi fotografado ainda no baú 16. O
assassinato rendeu ilustração na imprensa, como a localizada na revista O Malho 17, descrevendo os
aspectos do assassino, o corpo fragmentado de Maria e elementos relacionados ao crime, cordas,
navalha e baú. Destaca-se a grandiosidade e centralidade da ilustração em comparação com as
informações escritas, revelando como as imagens eram um importante recurso de fortalecimento
do voyerismo mórbido e popularização dos faits divers18.

CHRISTO, op. cit. p. 305.
O baú encontra-se hoje, exposto no Museu do Crime em São Paulo.
17 “A Mala Macabra. A narrativa minuciosa do estrangulamento de Mariucha”. O Malho, 20.10.1928.
18 Segundo Boris Fausto “fatos diversos” foi um rótulo genérico referente a acontecimentos que se destacavam pela
excepcionalidade, “como os crimes sensacionais, os desastres de grande repercussão, os suicídios”. Muitos autores
referem-se aos fait divers como relatos autocontidos. Meyer em seu livro Folhetim, aponta que “se é impossível, hoje, ao
ler um jornal antigo, compreender algum fato político sem recorrer ao contexto, sem apelar para nosso conhecimento
histórico, a leitura de um fait divers ainda pode, cem anos depois, causar os mesmos arrepios ou espanto”. (FAUSTO,
Boris. Crime da galeria de cristal: e os dois crimes da mala - São Paulo, 1908-1928. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2019, p. 16 e 17. MEYER, Marlyse. Folhetim: Uma história. São Paulo: Companhia das letras, 1996.)
15
16
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Figura 1. “A Mala Macabra. A narrativa minuciosa do estrangulamento de Mariucha”. O Malho, 20.10.1928

Estudiosos da violência concordam na dificuldade de definição do conceito, cujas
significações devem ser analisadas através da variação de condições, normas e contextos sociais, “o
termo é potente demais para que um consenso seja possível” 19. Robert Muchembled aponta que,
durante muito tempo, a violência foi compreendida e estudada através de uma dupla concepção:
ilegítima, exercida individualmente de encontro às leis e à moral, como nos exemplos já tratados e
legítima, quando estabelecida por instituições, como o Estado e a Igreja20.
Para além das representações relacionadas aos crimes do entresséculos, a violência contra
mulheres também foi utilizada para sustentar discursos relacionados a aspectos interseccionais da
condição feminina. Ainda na imprensa, registros visuais da violência contra mulheres negras na
condição de escravas pretendem sensibilizar a população e reforçar discursos abolicionistas. Angelo
Agostini, importante artista ítalo-brasileiro e fundador de periódicos ilustrados, representou em
suas crônicas visuais cenas de violência em que as especificidades de gênero, raça e classe são
incorporadas. O ilustrador destaca a condição feminina, a exemplo da crônica de título Cenas da
escravidão patrocinadas pelo partido da Ordem, sob o glorioso e sábio reinado do Senhor Pedro II o grande...,
publicada em 188621. Dentre as composições, o artista evidencia momentos de extrema tortura e
ARBLASTER, A. Violência In: OUTHWAITE, W.; BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento social do século XX.
Jorge Zahar Ed.: Rio de Janeiro: p 803-805, 1996.
20 MUCHEMBLED, Robert. História da violência: do fim da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2012, p. 11.
21 BALABAN, Marcelo. “Transição de cor”: Raça e abolição nas estampas de negros de Angelo Agostini na Revista
Illustrada. Topoi. Rio de Janeiro. 2015, vol.16, n. 31, pp. 418-441.
19
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hostilidade. A única mulher representada, se encontra ao chão, sendo pisoteada e chicoteada. A
legenda revela que o espancamento é resultado da ausência de trabalho ocasionada pela gravidez.
O fazendeiro, ao perceber que sua escrava não poderia mais trabalhar, “por ter chegado a hora de
dar a luz” decide “matá-la por pontapés na barriga”22.
Meses depois da publicação do desenho de Agostini, o Parlamento brasileiro aprovou a
criação de uma lei que proibia a pena de açoites em escravos23. A nova medida foi associada a
diversos fatores, como uma resposta à abolição cubana, ocorrida naquele mesmo ano, a criação de
uma imagem brasileira mais civilizada e como um passo rumo ao fim do escravismo 24. As
ilustrações fortaleciam discursos e, diversas vezes, se relacionavam intimamente com ideologias
políticas.
Além da imprensa e mesmo antes da consolidação da Academia Imperial de Belas Artes,
os pintores viajantes em passagem pela América do Sul já haviam registrado a violência contra
mulheres, indígenas e negras, como ação cotidiana. Marina Basso analisa os processos de formação
do Brasil através da colonização dos corpos femininos e das práticas de violência:
A primeira miscigenação foi com a mulher indígena. A sua inserção assumiu
feições plurais. Em muitos casos, exerceu o nobre papel da mãe de família. Foi,
todavia, também abusada sexualmente e escravizada. O primeiro ventre em que
se gerou um brasileiro. As negras, escravas, sofreram abuso sexual generalizado,
numa forma de escravidão que implicou em uma intimidade do contato
doméstico, que fez do abuso mais perverso, porque mais “consentido”. O
estupro ocorria em nome do prazer sexual e da “reprodução do cativeiro”.25

A violência é intrínseca à história visual26 da população indígena brasileira, desde os
processos de dominação territorial à ideia de aculturação e perda da identidade étnica a partir da
integração no mundo colonial. A representação feminina nesse contexto, assume o lugar das
mulheres apaixonadas, em corpos de Moemas, Marabás e Iracemas, que vivem “em seus dramas
pessoais, a impossibilidade de sobrevivência dos valores indígenas face à cultura europeia”27.
Revista Illustrada, n. 427, 18 fev. 1886.
A nova lei revogava o artigo 60 do Código Criminal e a lei de 10 de junho de 1835, referente à sentença de açoites.
Lei no. 3310, de 15 de outubro de 1886, Coleção das leis do Império do Brasil de 1871.
24 PIROLA, Ricardo F. O castigo senhorial e a abolição da pena de açoites no Brasil: justiça, imprensa e política no
século XIX. Revista de História, v.1. p. 1-34, 2017.
25 LACERDA, Marina Basso. Colonização dos corpos: ensaio sobre o público e o privado. Patriarcalismo, patrimonialismo,
personalismo e violência contra as mulheres na formação do Brasil. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 2010.
(Dissertação de Mestrado), p. 99.
26 De certo que, violência e resistência permeiam a história indígena brasileira, sobretudo vista a partir dos processos
de colonização. Enfatizamos nosso olhar sobre a história visual, que permite, através de imagens com heterogeneidade
de suportes, observar construções narrativas que lidam com as transformações sociais.
27 CHRISTO, Maraliz. A pintura de história no Brasil do século XIX: Panorama introdutório. Arbor Ciencia, Pensamiento
y Cultura. Madri, Es: Consejo Superior de Investigaciones Científicasv, CLXXXV, n. 740, 2009, p. 1158.
22
23
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Na representação das relações entre colonizadores e indígenas, além dos romances com
fins trágicos, a aliança e harmonia entre as raças é enfatizada por pinturas como A primeira missa no
Brasil ou na Batalha dos Guararapes28. Antônio Parreiras, no entanto, em obra pouco destacada de
sua produção, nos atenta para os atritos na relação entre Os Invasores e mulheres indígenas29.
Segundo Cristiane Lasmar, as concepções generalistas que pairavam sob o elemento feminino
indígena, relacionam a sexualidade exacerbada e a falta de pudor ao tema da violência sexual 30. A
tela de Parreiras destaca a violência como um exercício cotidiano de poder masculino e autoritário,
impondo à mulher indígena uma posição de submissão. A índia, com seus pés amarrados por uma
corda e os braços retidos, desvia o olhar dos bandeirantes enquanto nós, espectadores, imaginamos
os próximos acontecimentos da cena. O mesmo tema, e formas muito semelhantes na
representação do corpo feminino em situações de violência, aparecem com intensidade na pintura
internacional latino-americana. Ao representar a destruição do templo do sol Qurikancha, em
Cusco, o artista peruano Teófilo Castillo retrata a violência imposta pelo domínio europeu, que
resulta na morte e aprisionamento de mulheres incas. Dentre as representações femininas,
podemos encontrar na obra peruana a mesma postura de aprisionamento imposta à índia de
Antônio Parreiras além de corpos ao chão, nos lembrando da Moema de Victor Meirelles.

Victor Meirelles. Primeira Missa no Brasil, 1860. Óleo sobre tela, 268 x 356 cm. Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
Victor Meirelles. Batalha dos Guararapes, 1875-1879. Óleo sobre tela, 500 x 925 cm. Museu Nacional de Belas Artes.
29 Antônio Parreiras. Os Invasores, 1936. Óleo sobre tela. 194,5 x 281 cm. Museu Antônio Parreiras. Niterói, RJ.
30 LASMAR, Cristiane. Mulheres Indígenas: representações. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 7, p. 143-156,
1999.
28
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Figura 2. Teófilo Castillo. El saqueo de Coricancha o Templo del Sol, s.d. Pinacoteca Ignacio Merino.
Figura 3. Antônio Parreiras, Os Invasores, 1936. Óleo sobre tela. 194,5 x 281 cm. Museu Antônio Parreiras.
(Detalhe)
Figura 4. Victor Meirelles. Moema, 1866. Óleo sobre tela, 129 × 190 cm. Museu de Arte de São Paulo.

Os diálogos formais e temáticos podem ser pensados através das semelhanças nos
processos de opressão das mulheres latino-americanas bem como, a partir dos aspectos práticos
que relacionam a história de nossas culturas. Parte das academias de belas artes na América Latina
tiveram sua fundação em períodos próximos31 materializando, a partir dos processos de
independência, o interesse na construção da arte nacional. Além das produções em seus próprios
países, não raras vezes, artistas da América do Sul frequentavam os mesmos ateliês em suas viagens
de aperfeiçoamento na Europa, ressignificando práticas acadêmicas em temáticas locais. As
afinidades vão além do contato entre os artistas, se estendendo até a construção dos mitos
modernistas. A historiografia da arte latino-americana destaca que, bem como no caso brasileiro, a
produção artística antecedente aos movimentos modernos foi silenciada e considerada inferior, em
Nossa Academia Imperial é uma das pioneiras entre as latino-americanas, fundada em 1826 e ficando atrás do
México, com a Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, de 1781. Outro exemplo de
aproximação temporal, pode ser pensado a partir da Academia de Pintura chilena, criada em 1849.
31
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grande medida, por sua relação com o academicismo. Segundo Angélica Guadarrama, um processo
semelhante à nossa Semana de Arte Moderna de 1922, ocorreu com o muralismo mexicano por
exemplo, determinando para as obras antecessoras ou de aspectos formais diversos, um caráter de
arte “derivativa y no funcional”32.
“Em vez de manter os olhos fixos na Europa, é muito mais estimulante, para o pesquisador,
olhar o Brasil ao lado dos países de colonização espanhola”33. Seguindo a indicação da professora
Maria Ligia Prado, direcionando nossas preocupações para a cultura visual latino-americana,
percebemos que a representação da violência contra mulheres mantém forte diálogo, mesmo
quando há divergências na construção dos discursos. Enquanto o império brasileiro se empenha
na valorização do passado colonial, enfatizando visualmente o altruísmo português em cenas que
retratam a brandura da colonização, as representações nesse mesmo período da dominação
espanhola enfatizam a violência. Em alguns países da América Latina, o período colonial é pouco
retratado, destacando-se nas representações oitocentistas o passado pré-hispânico e as guerras de
independência. Apesar das divergências no posicionamento dos sujeitos, heróis e vencidos, a
representação feminina é destinada a semelhantes espaços composicionais. Seja em Los funerales de
Atahualpa ou na Batalha do Avaí, respectivamente pintadas pelo peruano Luís Montero e pelo
afamado paraibano Pedro Américo34, ambas telas do século XIX produzidas em Florença
retratando assuntos locais, o feminino ocupa os espaços do mundo sentimental, primitivo,
permeado por fragilidade. Ao lado das mulheres, em cenas de guerra e conflitos, encontram-se os
idosos e as crianças, fragmento vulnerável da sociedade representado em meio ao caos e à
destruição da violência35.
Nas pinturas de Salões ou nas ilustrações da imprensa, cenas de violência física, açoites,
raptos e esquartejamentos são relatadas através da representação feminina do entresséculos XIX e
XX. Essas imagens, mesmo quando retratam acontecimentos em outras temporalidades,
apresentam percepções da violência no contexto em que foram produzidas. O período delimitado,
marca novas relações de poder devido a mudanças nos papeis sociais e dos padrões tradicionais de
comportamento. Chaloub, ao analisar as relações entre homens e mulheres da classe trabalhadora

GUADARRAMA, Angélica Velázquez. Los estudios sobre el arte en México en el siglo XIX. In: Los estudios del arte del siglo
XIX en América Latina. Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores
de Arte (CAIA). N° 3, Año 2013 en línea desde el 4 julio 2012, p. 1.
33 PRADO, Maria Ligia Coelho. América Latina no século XIX. Tramas, telas e textos. São Paulo: Edusp, 2000, p. 20.
34 Luis Montero. Los funerales de Atahualpa, 1867. Óleo sobre tela, 4,20 x 6 m. Museo de Arte de Lima. Pedro
Américo. Batalha do Avaí, 1868. 1877. Óleo sobre tela, 600 x 1100 cm. Museu Nacional de Belas Artes, RJ.
35 Mais um exemplo dessa configuração composicional, está em: Pedro Weingärtner. Cena de guerra, 1894. (Disponível
em: Pedro Weingärtner: um artista entre o Velho e o Novo Mundo, 2009-2010).
32
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no Rio de Janeiro finissecular 36, apresenta diversos casos onde a violência emerge como resultado
de condutas independentes e insubmissas de mulheres perante seus companheiros ou à ordem
vigente. A violência se manifesta como consequência da incapacidade do homem ao exercer um
poder sobre sua propriedade, nesse caso, corpos femininos.
Corpo desejado, o corpo das mulheres é também, no curso da história, um corpo
dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua própria sexualidade. A
gama de violências exercidas sobre as mulheres é ao mesmo tempo variada e
repetitiva. O que muda é o olhar lançado sobre elas, o limiar de tolerância da
sociedade e o das mulheres, a história de sua queixa. Quando e como são vistas,
ou se vêem, como vítimas?37

Ainda em seus primeiros passos e longe de caminhar em direção a resultados e conclusões,
gostaríamos de pontuar que nossa pesquisa, agora em fase de doutoramento, pretende ampliar o
olhar para a cultura visual incluindo diferentes linguagens que circulam através das páginas de
periódicos, gravuras e nos salões de arte. Com a ausência de análises que relacionam a violência de
gênero às linguagens visuais do entresséculos, nos questionamos de que forma as imagens, no
contexto brasileiro, acompanham essas narrativas, confrontam outros acervos documentais e
dialogam com os costumes e consumo da população.
Os estudos sobre a violência contra mulheres têm se intensificado, indicando uma
produção

acadêmica

em

conformidade

com

problemáticas

sociais,

contemporâneas.

Compreendemos que a arte, importante meio de significações e produção de discursos, se constitui
enquanto um espaço precioso para investigação da condição feminina, dos papéis sociais e da
reprodução das violências. Mantemos forte a crença no poder das imagens e nos diálogos que, a
partir delas, potencializam nossas inquietações e nos ajudam a compreender e nos aproximarmos
de questões complexas no passado e no presente.
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A rua como lugar de desvio: a representação do
comportamento feminino através de processos de
defloramento e estupro na cidade de Juiz de Fora-MG
Mônica Euzébio da Costa 1

Resumo: O presente artigo tem por escopo fazer um breve estudo, sobre os discursos
normatizadores de nossa sociedade a respeito do comportamento dito “adequado” para as
mulheres no período de 1889 a 1930. Com a modernização ocorrida no Brasil no final do século
XIX, o mercado de trabalho foi ampliado para as mulheres, contudo discursos higienistas
enfatizavam a importância das mesmas exercerem suas funções “naturais”, bem como ser mãe,
esposa e dona de casa, desqualificando qualquer atividade externa exercida pelas mesmas. Dessa
maneira, o objetivo deste trabalho é identificar à desvalorização do trabalho feminino fora de casa,
e como às representações em torno do trabalho externo prejudicavam as mulheres em processos
de defloramento e estupro.
Palavras-chave: Mulheres. Defloramento.Trabalho.Representações.

Abstract: The purpose of this article is to make a brief study about the normative discourses o
four society about the behavior considered “adequate’ for women form 1889 to 1930. With the
modernization that occurred in Brazil in the late nineteenth century, the labor market was expanded
to women, but hygienist discourses emphasizes the importance of women performing their
“natural” functions, as well as being a mother, wife and housewife, disqualifying any outside activity
performed by them. Thus, the objective of this paper is to identify the devaluation of female work
outside the home and how the representations around external work harmed womem in defloration
and rape processes.
Keywords: Women. Deflowering.Work.Representations.

Introdução
No presente trabalho teremos por escopo fazer um breve estudo a respeito da construção
social do modelo “ideal” de mulher em nossa sociedade, partindo da análise de discursos
moralizantes, bem como o médico, o jurista e o religioso no período de 1889 a 1930, que tentaram
de todas as maneiras desqualificar o trabalho feminino fora de casa. Dessa maneira, identificaremos
Graduada em História pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Especialista em Ciência da Religião pela
Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto. Doutoranda em
História pela Universidade Federal de Ouro Preto. monicacostajf@hotmail.com
1
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como esses discursos normatizantes em torno do comportamento feminino interferiam no
julgamento de processos de violência carnal.
Nossa sociedade sempre foi permeada por vários discursos que tinham por finalidade
universalizar o comportamento feminino, haja vista que à diferenciação de conduta de acordo com
o gênero sempre foi uma constante em nossa comunidade. Desse modo, as mulheres sempre foram
colocadas em uma situação de inferioridade perante aos homens, e também de acordo com os
discursos vigentes deveriam ficar reclusas em seus respectivos lares, pois o espaço público era
masculino, visto que à rua era vista como um lugar perigoso para as mulheres que eram
consideradas seres frágeis. Logo, estar no espaço público era motivo suficiente para que as mesmas
tivessem sua honra questionada, já que à rua “era lugar de homem” de acordo com os discursos
higienistas, e assim as mulheres deveriam ficar reservadas em seu ambiente doméstico, exercendo
suas principais funções: ser mãe, dona de casa e boa esposa.
Contudo, o trabalho feminino sempre foi algo muito normal, as mulheres sempre atuaram
em diversos setores da sociedade, seja no industrial como operárias, visto que no final do século
XIX, o processo de industrialização intensificou-se e possibilitou que o mercado de trabalho para
as mesmas fosse ampliado, também atuaram como vendedoras ambulantes, lavadeiras, passadeiras,
enfim o trabalho fora de casa sempre foi uma constante para muitas mulheres. Todavia, por mais
que trabalhar fora de seus respectivos lares fizesse parte de seu cotidiano, elas estavam sob o julgo
de uma sociedade permeada por muitas representações, nas quais o trabalho fora de casa era visto
como um meio de se questionar a honestidade de muitas mulheres. Assim, à rua era vista como um
lugar impróprio para as mesmas de acordo com vários discursos, que faziam com que as mulheres
estivessem envoltas em um arcabouço de simbologias, onde o objetivo era universalizar o
comportamento feminino, e desqualificar o trabalho externo exercido por elas.
Logo, no presente artigo teremos por foco principal a partir de uma análise a respeito do
trabalho feminino fora de casa, identificar como os discursos higienistas do período supracitado,
tentaram de toda forma desqualificar o trabalho externo exercido pelas mulheres, e como trabalhar
fora de casa era prejudicial para as mesmas em processos de violência carnal.

O trabalho fora do lar: o questionamento sobre a honestidade feminina
[...] o trabalho chegou a ser questionado como elemento impeditivo das ditas
“funções naturais” das mulheres, as de mãe e esposa. Entretanto, basta olhar com
atenção a história para ver que as mulheres sempre trabalharam, mesmo que, em
várias situações, seu labor não fosse tão evidente ao confundir-se com os ofícios
coletivos e familiares. Condicionamentos e necessidades variadas levaram as
mulheres a assumir diversas “funções produtivas”, abraçando habilmente as
NEHSP – UFJF
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possibilidades existentes, ocupando brechas no mundo do trabalho ou tomando
para si postos e colocações antes vetados ou inacessíveis. Nesse processo, foram
mais facilmente incorporadas ao mercado laboral eram quando assumiram
ocupações para as quais eram consideradas hábeis ou vocacionadas (fiar, tecer,
costurar, cuidar, servir) e enfrentaram maiores dificuldades quando foi necessário
superar os preconceitos existentes, sobretudo nos setores mais conservadores,
tidos como tradicionalmente masculinos.2

O trabalho fora de casa exercido por muitas mulheres em nosso país, sempre foi uma
realidade bem comum em nossa sociedade, principalmente nas camadas populares. Pois, a
independência financeira das mulheres pobres era uma realidade muito comum, muitas eram chefes
de suas famílias, pois várias mulheres eram abandonadas por seus respectivos cônjuges e tinham
que assumir essa responsabilidade, e também seus maridos por vezes tinham salários baixos e não
conseguiam sustentar suas famílias sozinhos. Dessa maneira, trabalhar fora de casa fazia parte do
cotidiano de muitas mulheres no Brasil, muito diferente do que dizia os discursos normatizantes
de nossa sociedade, que tentavam colocar as mesmas reclusas em seus lares, muitas sempre
exerceram atividades externas, e desse modo os discursos higienistas que tinham por finalidade
restringir as atividades femininas em seu ambiente doméstico, não estavam em consonância com a
realidade de muitas mulheres.
A organização dos populares assumia uma multiplicidade de formas, sendo
inúmeras as famílias chefiadas por mulheres sós. Isso se devia não apenas às
dificuldades econômicas, mas igualmente às normas e valores diversos, próprios
da cultura popular [...]3

Contudo, exercer atividades fora do lar, tinha muitas questões, à primeira delas seriam os
discursos moralistas do início do regime republicano, que enfatizavam a importância das mulheres
cuidarem de seus respectivos lares, tinha-se nesses discursos uma extrema valorização da
maternidade e do casamento, também tínhamos uma forte desqualificação do trabalho exercido
pelas mesmas, pois “A rua simbolizava o espaço do desvio, das tentações [...]”4, em uma sociedade
permeada por discursos que enfatizavam a fragilidade das mulheres, estar no espaço público era
motivo de questionamento de sua honra. Às pesquisadoras Maria Izilda Matos e Andrea Borelli

BORELLI, Andrea; MATOS, Maria Izilda. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PEDRO, Joana Maria;
PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p.127.
3 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2009.p. 363.
4 SOIHET, Rachel. Mulheres pobres e violência no Brasil urbano. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres
no Brasil. São Paulo: Contexto, 2009, p. 365.
2

NEHSP – UFJF

96

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

enfatizam em seu artigo que as mulheres sempre trabalharam em diversos setores de nossa
sociedade, seja no setor industrial, haja vista que a modernização ocorrida no país no final do século
XIX, propiciou à ampliação do mercado de trabalho para as mulheres, também atuaram como
ambulantes, vendendo frutas e legumes nas ruas, o trabalho no campo também era algo muito
comum, e claro as atividades que eram as extensões de seus afazeres domésticos, bem como lavar,
passar, cozinhar etc... Logo, podemos observar que as mulheres atuavam em vários setores no
mercado de trabalho.
Contudo, toda atividade que começava a ter um caráter feminino tinha sua remuneração
diminuída. Assim, o trabalho feminino era desqualificado de vários modos, seja porque as mulheres
deveriam ficar em casa cuidando de seus filhos, de acordo com os discursos higienistas da época,
também quando as mesmas começavam a atuar em uma determinada função de forma constante,
de modo que esta fosse considerada um trabalho para “mulher”, a tarefa tinha sua remuneração
diminuída. Logo, todas as atividades que começaram a ser exercidas de forma maciça pelas
mulheres, começaram a ser deixadas de lado pelos homens, e consequentemente desvalorizadas no
mercado de trabalho. Portanto, como salienta a historiadora Rachel Soihet, as mulheres ficaram
condicionadas a tarefas “[...] menos qualificadas e mais desvalorizadas, em geral aquelas extensivas
da sua própria atividade doméstica”.5
Após o final da Primeira Grande Guerra (1918), ganhou força, por toda a
sociedade, a ideia de que a mulher deveria dedicar-se exclusivamente às tarefas
do lar e à maternidade. O trabalho feminino passou a encontrar maior oposição
por parte de diferentes grupos sociais e instituições, revestida de preocupações
morais que se somavam a argumentos religiosos, jurídicos e higienistas.
Profissões como operária, costureira, lavadeira, doceira, florista, artista [...] foram
estigmatizadas e associadas à “perdição moral” e até à prostituição. 6

Ser mãe, era a função primordial do universo feminino de acordo com juristas, médicos e
religiosos, haja vista que por mais que muitas trabalhassem fora de casa, havia-se um
questionamento sobre a dignidade das mesmas, pois à rua era considerada um lugar impuro para
as mulheres que eram vistas como seres vulneráveis. À pesquisadora Claúdia Fonseca7, salienta que
as mulheres pobres viviam entre a cruz e a espada, haja vista que os discursos moralizantes da

SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: mulheres pobres e ordem urbana 1820-1920. Rio de Janeiro:
Forense universitária, 1989, p.170.
6 BORELLI, Andrea; MATOS, Maria Izilda. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PEDRO, Joana Maria;
PINSKY, Carla Bassanezi (orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p.133.
7 FONSECA, Claudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo:
Contexto, 2009, p.516.
5
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época não estavam em consonância com a realidade das mesmas, pois seus maridos com salários
baixos não supriam as necessidades básicas e dessa forma as donas de casa tentavam escapar da
miséria trabalhando fora de casa. Contudo, ao sair de casa para trabalhar essas mulheres estavam
sujeitas as estigmas bem como o da “mulher pública”, estereótipo este que definia uma mulher
como desonesta, sem honra, visto que não estaria cumprindo suas funções “naturais”, de ser mãe,
dona de casa e boa esposa.
Nesse contexto, com a crescente incorporação das mulheres ao mercado de
trabalho e à esfera pública em geral, o trabalho feminino fora do lar passou a ser
amplamente discutido, ao lado de temas relacionados à sexualidade: adultério,
virgindade, casamento e prostituição. Enquanto o mundo do trabalho era
representado pela metáfora do cabaré, o lar era valorizado como o ninho sagrado
que abrigava a “rainha do lar” e o “reizinho da família” [...]8

Entretanto, por mais que o trabalho fora de casa fosse comum para muitas mulheres, essas
estavam sujeitas a julgamentos preconceituosos, por não estarem exercendo suas atividades ditas
“naturais” bem como ser mãe e boa esposa.
O pesquisador Michel Foucault, identificou que os discursos são uma forma de poder, uma
maneira pela qual determinados grupos querem exercer sua soberania perante outros. Assim, os
discursos higienistas tinham por finalidade construir um arcabouço de representações para as
mulheres, nos quais desqualificar o trabalho externo exercido por elas era seu principal objetivo,
para assim mantê-las reclusas em seus lares e submissas a seus maridos. Pois, assim como Sidney
Chalhoub salienta, “Alicerçado nos discursos médico e jurídico, o homem adquiria, assim, poder
de vida e morte sobre a mulher”.9 Desse modo, os discursos moralizantes conferiam aos homens
um poder de dominação imensurável com relação às mulheres, que ficavam sob o julgo de uma
sociedade permeada por representações de conduta para as mesmas, na qual se era legitimado o
grupo de mulheres consideradas honestas e desonestas a partir das rígidas regras normativas
colocadas para as mesmas.
[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada, selecionada , organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade [...] Por
mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e o poder [...] o
discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de
RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil. São
Paulo: Contexto, 2009.p. 588.
9 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. Campinas: Ed. Unicamp, 2001, p.181.
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dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos
apoderar.10

Portanto, o discurso é uma arma preciosa em uma sociedade marcada por representações,
nas quais as mulheres estão sempre condicionadas em uma posição inferior perante aos homens.
Logo, a própria divisão do trabalho entre os gêneros é permeada por uma relação de poder, visto
que assim como mencionado anteriormente, as funções que adquiriam um caráter feminino, por
estarem sendo realizadas de forma constante pelas mulheres, se tornavam atividades menos
qualificadas e menos remuneradas, pois era deixada de lado pelos homens. Assim, podemos
observar a relação de poder existente dentro do mercado de trabalho, já que tarefas exercidas pelos
homens eram mais valorizadas que aquelas exercidas pelas mulheres. Logo, como enfatiza Roger
Chartier,
[...] Longe de ser o reflexo ou a representação das evoluções econômicas, a noção
de divisão “natural” das tarefas segundo os sexos deve então, ser considerada
como um fator do desenvolvimento industrial, como uma justificação, em nome
de uma definição ideal das tarefas próprias as mulheres, da condição inferior que
lhes é atribuída no mercado de trabalho manufatureiro [...]11

Dessa maneira, baseado nesses estereótipos de comportamento “adequado” para as
mulheres, que os processos de violência carnal seguiam seu curso, visto que os mesmos a priori não
julgavam o crime em si, seja ele de defloramento (crime contra menores de idade) ou estupro (crime
contra maiores de idade), mas sim a conduta principalmente da vítima, “O horário, em companhia
de quem e o destino, eram grandes referências de honestidade que recaíam sobre a mulher, tanto
no trato cotidiano como principalmente, nos discursos severos dos advogados [...]”12. Logo, as
mulheres que trabalhavam fora de casa, eram julgadas por este fato, e os advogados de defesa
faziam uso dos discursos normatizadores, para desqualificar as mesmas, por conta de seus
respectivos trabalhos. Em uma sociedade permeada por simbologias para as mulheres, os discursos
de defesa eram embasados pelo comportamento da vítima.
A pesquisadora Daniela Coulouris, em sua tese de doutorado enfatiza que o crime de
violência carnal é, “[...] praticado sem testemunhas e sem provas materiais, um processo de estupro

FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso. 13ªed. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola.
2006, p.8-10.
11 CHARTIER, Roger. Diferenças entre os sexos e dominação simbólica. Cadernos pagu (4). 1995, p. 43.
12 ABREU, Martha. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra, 1989, p.43.
10
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se desenvolve em torno do confronto entre a palavra da vítima e a palavra do acusado”. 13 Assim,
os processos eram desenvolvidos a partir da palavra tanto da vítima e do acusado, e para
fundamentar a defesa os advogados pesquisavam a vida da vítima para de toda forma desqualificar
a sua fala, logo quando trabalhavam fora de casa, a todo momento tinham sua dignidade
questionada.
Também é de suma relevância ressaltar que não era só o trabalho que desqualificava as
mulheres, mas também seu modo de se vestir, de falar, assim como Boris Fausto ressalva, “Às
vezes, procura-se demonstrar a desonestidade da queixosa através de um conjunto de indícios
desfavoráveis, como o modo de se vestir-se, de se expressar, a frequência a certos locais [...]” 14,
logo, é possível observarmos como era difícil para as mulheres comprovarem o crime de violência
carnal, pois em um primeiro momento as mesmas tinham sua vida toda investigada, para ser
avaliado se esta poderia de fato acusar alguém de algum delito, já que se a mulher fosse considerada
sem honra, desonesta o crime em si não era avaliado. Também dentro dos processos as
testemunhas arroladas tinham um papel fundamental, pois como não poderiam falar sobre o crime
em si, haja vista que muitas vezes não se tinha uma testemunha ocular do delito, as testemunhas
tinham a função de falar da conduta das pessoas envolvidas no processo.
Ouvir as testemunhas tinha uma importância grande dentro desse papel
pedagógico da justiça. Elas não eram apenas requisitadas a falar sobre o que
sabiam do crime, mas também eram , por delegados, promotores, advogados e
juízes, sobre determinados comportamentos das ofendidas [...]15

Desse modo, a conduta principalmente da vítima era o ponto chave da condução dos
processos de violência carnal, e as mulheres nesse cenário tinham sua vida investigada, questionada
e o crime de fato ficava para segundo plano. Assim, podemos identificar que as mulheres que
trabalhavam fora de casa, saiam em desvantagem nos processos de defloramento e estupro, pois
exercer atividades fora do espaço privado de seus lares era motivo suficiente para ter sua
honestidade questionada. Também é importante ressalvarmos as relações de poder existentes na
questão do trabalho externo, haja vista que para as mulheres trabalhar fora de casa era um ponto
negativo nos processos de violência carnal, contudo para os homens era um fator positivo, visto
COULOURIS, Daniella Georges. A desconfiança em relação à palavra da vítima e o sentido da punição em processos judiciais de
estupro. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 2010, p.20.
14FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo: Editora Brasiliense, 1984,
p.187.
15 ABREU, Martha. Meninas perdidas: os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da Belle Époque. Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra, 1989, p.42.
13
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que de acordo com os discursos higienistas, os mesmos estariam cumprindo seu dever “natural”,
já as mulheres estariam deixando de lado suas principais tarefas: ser mãe, dona de casa e esposa.

Considerações Finais
O presente estudo teve por finalidade principal, demonstrar à desqualificação do trabalho
exercido por muitas mulheres, partindo da análise dos discursos higienistas, que construíram toda
uma representação em torno da maternidade e do casamento, enfatizando que as mulheres
deveriam seguir realizando suas funções ditas “naturais”, como ser mãe, dona de casa e esposa.
Contudo, trabalhar fora de casa era prejudicial para as mesmas nos processos de violência carnal.
Dessa maneira, em um primeiro momento foi possível verificar que o trabalho feminino
sempre foi uma constante, principalmente para as mulheres pobres, e que estas atuaram em
diversos setores de trabalho de nossa sociedade, seja no industrial sendo operárias, como
vendedoras ambulantes de legumes e frutas, o trabalho no campo também era muito comum, e
também o trabalho doméstico, como lavar, passar e cozinhar. Todavia, trabalhar fora de casa não
era bem visto, pois muitas tinham sua honestidade questionada.
Assim, foi escopo do presente artigo fazer uma breve análise sobre as representações
colocadas as mulheres, e como essas definiam rígidas fronteiras de atuação para as mesmas,
identificando que o espaço público era masculino e o espaço privado feminino. Dessa maneira,
todas essas construções sociais estavam nos processos de violência carnal, pois os discursos
pautados nesses processos eram permeados pelas simbologias de nossa sociedade, que colocavam
rígidas regras comportamentais para as mulheres, e desse modo a condução do processo a priori
tinha por objetivo identificar a conduta da vítima, e o delito ficava em segundo plano.
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Mulheres de Papel: a violência revelada nos impressos
mineiros
Natália Maria da Cruz Ferreira 1

RESUMO: A luta das mulheres pela emancipação, direitos sociais e trabalhistas tem uma longa
trajetória na história das sociedades. Alguns desses direitos foram alcançados nos meios sociais,
econômicos e políticos, todavia fica evidente que ainda na atualidade as mulheres sofrem com um
sistema de herança patriarcal que rege a nossa sociedade, especialmente a brasileira. O Brasil é o 5º
país no ranking do feminicídio, ocasionando em traumas que ficam para além do dano físico. Essas
práticas de violência não são recentes, já que ao analisar periódicos do século XIX casos em que
mulheres eram vítimas de tais crimes foram noticiados pelos impressos. Por isso, o artigo em
questão propõe apresentar o periódico intitulado O Leopoldinense como um instrumento de denúncia
em uma cidade interiorana da Zona da Mata mineira.
Palavras – chave: periódicos; O Leopoldinense; violência; mulheres.
ABSTRACT: Women's struggle for emancipation, social and labor rights has a long history in the
history of societies. Some of these rights have been achieved in social, economic and political
circles, however it is evident that even today women suffer from a patriarchal inheritance system
that governs our society, especially Brazil, since Brazil is the 5th country in the ranking of women.
femicide, leading to trauma beyond physical harm. These practices of violence are not recent, since
in analyzing nineteenth-century journals cases in which women were victims of such crimes were
reported in print. Therefore, the article in question proposes to present the journal entitled O
Leopoldinense as an instrument of denunciation in an inland city of Zona da Mata Minas Gerais.
Keywords: periodicals; O Leopoldinense; violence; women.

Introdução
A prática da violência contra as mulheres é assunto recorrente nas manchetes diárias dos
meios de comunicação em nossa contemporaneidade e nos remete às sensações de insegurança e
medo2. As mulheres são vítimas de abusos sexuais, estupros, violência doméstica, ameaças, assédios
Mestranda em História pela Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO. R. Mal. Deodoro, 217 - Bloco A Centro, Niterói - RJ, CEP: 24030-060. E-mail: nataliaferreirasb@gmail.com
2 Em agosto de 2018 foi disponibilizado no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, bem como em
outras plataformas digitais, o 12º Anuário Brasileiro de Segurança. Os dados sobre a violência contra a mulheres são
alarmantes. Foram 194.273 casos de vítimas mulheres com 223.050 total de registros em números absolutos, em 2016.
Já no ano de 2017, obteve-se 193.482 casos de vítimas mulheres com lesão corporal dolosa – violência doméstica e
221.238 totais de registro, o que ocasiona em 606 casos de registro por dia. Fórum Brasileiro de Segurança Pública
1
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e feminicídio, atos praticados em sua maioria por homens. São práticas corriqueiras observadas na
sociedade brasileira ao longo do tempo.
Não obstante, ao folhear as páginas dos jornais da Zona da Mata mineira, desde as décadas
finais do século XIX, as mesmas notícias também se encontram reveladas em suas edições,
variando apenas na nomenclatura dos crimes, mas sendo as mulheres, “alvos” dos agressores. Tal
permanência demonstra que a violência contra mulheres é um fenômeno social, com peculiaridades
próprias de cada contexto, merecendo um tratamento histórico, tomando os jornais como fonte
de análise e a violência feminina, por eles publicada, como objeto de estudo.
De maneira geral, a figura feminina era encontrada nas páginas da imprensa como
personagens de novelas e folhetins, onde a construção de uma realidade idealizada do “lugar” da
esposa, da mãe, da filha e da amante se misturava com a ficção literária. Existia, ao mesmo tempo,
e com muita frequência, a publicação de anúncios oferecendo os serviços de preceptoras, serviços
domésticos, venda e aluguel de amas de leite.
Quando o assunto é a violência doméstica e familiar, em que as vítimas são mulheres, tal
ação torna-se um problema de proporção universal, ocorrendo desde o surgimento da organização
familiar em diversas sociedades. Segundo Angela Yvone Davis (2013), o espaço da mulher era a
casa e sempre foram destinadas às funções do lar e da maternidade, por isso, “(...) como esposas,
o seu destino era serem apêndices dos seus homens, servis dos seus maridos. Como mães elas eram
definidas como veículos passivos para o reabastecimento da vida humana” (DAVIS, 2013, p. 32) 3.
De acordo com Michelle Perrot (1988), historicamente, a figura do homem foi vista como
representante legal da sociedade e detentor do conhecimento, colocando a mulher em posição de
submissão tornando-a refém de uma cultura machista com padrões sociais conservadores. Durante
tempos, desde o século XIX existiu um discurso predominante que orientava a existência de duas
“espécies”, onde homens e mulheres são diferentes e, por isso, “(...) aos homens, o cérebro (muito
mais importante que o falo), a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o
coração, a sensibilidade, os sentimentos”. (PERROT, 1988, p.177). 4 Entretanto, o que ocorreu
durantes séculos foi a invisibilidade das mulheres na história, destinadas apenas aos espaços
privados. Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro (2012) 5revelam que houve avanços durante

FBSP.
12º
Anuário
Brasileiro
de
Segurança
Pública.
Disponível
em:
<
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/ >. Acesso em 10 de outubro de 2019.
3 DAVIS, Angela. Mulher, Raça e Classe. Tradução Livre. Plataforma do Gueto. 2013. p. 32. Disponível em: <
https://we.riseup.net/assets/165852/mulheres-rac3a7a-e-classe.pdf >. Acesso em 28 de novembro de 2019.
4 PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p.177.
5 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO Joana Maria. Igualdade e especificidade.In. PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla
Bassanezi. História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2012. cap.3, p.265-309.
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o século XIX, mas que muitas dessas mulheres que lutaram pela emancipação através dos direitos
sociais e igualdades de gênero foram criticadas, principalmente pela classe masculina, já que:
[...] O ideal masculino era de alguém racional, agressivo, corajoso, capaz de tomar
decisões lúcidas, empreendedor e dominador, apto à vida pública, enquanto a
mulher deveria ser sentimental, passiva, casta vulnerável, dependente e destinada
ao lar. De certo modo, as próprias mudanças convenceram a muitos que as
mulheres não deveriam deixar suas atribuições de mãe e esposa, obediente,
permanecendo definidas por sua relação com um homem (PINSKY; PEDRO,
2012, p .271).

Porém, é importante frisar, de acordo com Perrot (1988), que apesar de estarem na maioria
das vezes sob a dominação masculinas, “as mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a
opressão, a dominação, por reais que sejam não bastam para contar a sua história. Elas estão
presentes aqui e além. Elas são diferentes”. (PERROT, 1988, p.212) 6
Dessa forma, são atribuídos papéis equivocados em relação aos sexos de forma biológica,
o que acarreta discriminações no que se refere ao feminino e a exaltação do masculino, ocasionando
disparidades entre os gêneros que, historicamente, desencadeia o princípio da dominação de um
sobre o outro, ou seja, do homem sobre a mulher, como alertou Lagarde y de los Rios (2012) 7. Por
isso, nos amparamos também em Jonh Scott (1992), ao afirmar que: “A emergência da história das
mulheres como um campo de estudo envolve, nesta interpretação, uma evolução do feminismo
para as mulheres e daí para o gênero; ou seja, da política para a história especializada e daí para
análise” (SCOTT, 1992, p. 65) 8.

A imprensa reporta os fatos: O Leopoldinense
Já não é nenhuma novidade que a imprensa como fonte de pesquisa é algo recente. Os
jornais eram entendidos como instrumento de informações, muita das vezes de determinados
grupos da sociedade. Rodrigo Fialho Silva (2015) 9 adverte que no século XIX muitos percebiam a
imprensa como disseminadora de ideias de determinados grupos, tornando-se retrato dos homens
situados nas áreas econômicas e políticas, onde as “verdades” eram ditadas por essa elite. Assim,
PERROT, Michelle. Op. Cit, p. 212.
LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. El Feminismo en mi vida: hitos, claves, y topías. 2012. Disponível em:<
www.inmujeres.df.gob.mx>. Acesso em 20 de nov. de 2019.
8 SCOTT, Jonh. História das mulheres. In. BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. Tradução de: Magda
Lopes. São Paulo: Editora UNESP, 1992.
9 SILVA, Rodrigo Fialho. O Tom e o Traço: apontamentos historiográficos sobre a imprensa no Brasil e em Minas
Gerais na primeira metade do século XIX. Revista ESCRITAS, vol. 7, n. 1, 2015, p.18-43.
6
7
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quando o assunto é fonte, os jornais, especialmente os oitocentistas, não eram considerados
documentos verídicos para se pesquisar o passado.
Para trazer à luz o acontecido, o historiador, livre de qualquer envolvimento com
seu objeto de estudo e senhor de métodos de crítica textual precisa, deveria valerse de fontes marcadas pela objetividade, neutralidade, fidedignidade,
credibilidade, além de suficientemente distanciadas de seu próprio tempo.
Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa dos documentos para o qual o
especialista deveria estar atento. Nesse contexto, os jornais pareciam pouco
adequados para a recuperação do passado, uma vez que essas “enciclopédias do
cotidiano” continham registros fragmentários do presente, realizados sob o
influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez permitirem captar o
ocorrido, dele forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas (LUCA, 2018,
p.112) 10.

Tania Regina de Luca (2018) esclarece que a partir dos anos 70 houve algumas mudanças
na sociedade, inclusive sob o que se entendia por documentos. Assim, o jornal passa ser percebido
como fonte e objeto de pesquisa, rompendo com a ideia de “apenas” produto. De acordo com
Renée Barata Zicman (1985) 11, a imprensa fornece dados que são para certos períodos a única
fonte possível e viável para se reconstruir “capítulos” da história de determinadas sociedades.
Assim, o jornal se torna um agente histórico e assume para si, algumas prerrogativas
próprias das tensões sociais e das tramas cotidianas representando as maneiras de se compreender
as diversas formas da realidade ao longo do tempo. O uso de fontes historiográficas como os
periódicos impressos nos permitem trazer a tona questões que envolvem a sociedade dentro de um
determinado espaço e tempo, bem como os agentes participativos e como estes podem ser capazes
de causar interferência nos episódios dentro da história.
É importante ressaltar que na imprensa a apresentação de notícias não é uma mera repetição
de ocorrências e registros, mas antes uma causa direta dos acontecimentos (ZICMAN, 1985, p.90).
A mesma ideia de Zicman podemos perceber em Derocina Alves Campos Sosa (2006) 12 ao afirmar
que os imprensa é porta – voz da sociedade e que os escritos dos impressos remetem acontecimentos
de uma época.
Com isso, as informações retiradas dos impressos se tornarão chaves de leitura para
compreender as práticas de violência contra as mulheres no cotidiano das cidades mineiras, pois as
notícias abrangiam outras localidades, além das sedes das tipografias dos referidos jornais. Para que

LUCA, Tania Regina de. Fontes Impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. Orgs: PINSKY, Carla
Bassanezi. Fontes Históricas. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 2018.
11 ZICMAN, Renée Barata. História através da imprensa: algumas considerações metodológicas. Projeto História.
Volume 4, 1985.
12 SOSA, Derocina. Imprensa e História. Biblos, Rio Grande, 19: p. 109-125, 2006.
10
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isso aconteça é preciso questionar as fontes, a fim de extrair delas o que uma “simples” leitura das
notícias não proporciona. O Leopoldinense (Figura 1) apresenta-se como um importante instrumento
de estudo neste contexto.

Figura 1: Cabeçalho do Jornal O Leopoldinense 1880
Fonte: O Leopoldinense, ed. 51, 07/11/1880. Disponível em:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/jornaisdocs/photo.php?lid=21156>

Minas Gerais, especialmente a Zona da Mata teve um importante destaque a partir da
abertura do “caminho novo” a fim de atender as necessidades da Coroa Portuguesa, já que devido
a predominância de florestas serviu de “barreira natural” (ALMICO, 2014, p.131) 13

para

fiscalização e controle de contrabandistas de ouro e pedras preciosas. Mais tarde, no século XIX,
esta passa pelo processo de povoamento e habitação. Tal fato está associado à escassez da
mineração na região aurífera demandando a necessidade de “desbravamento” de outros espaços
que pudessem crescer economicamente, percebendo na Zona da Mata a possibilidade econômica
através da produção agrícola.
Da mesma maneira que houve um “atraso” no que diz respeito ao processo de habitação
da Zona da Mata, os periódicos mineiros com circulação independente se comparados com Rio de
Janeiro, Bahia e Pernambuco surgiram “tardiamente”. Em 1823, o Compilador Mineiro de acordo
com Rodrigo Fialho Silva (2011) 14mesmo com período de curta duração é o primeiro impresso
ALMICO, Rita de Cássia da Silva. ZONA DA MATA MINEIRA: RIQUEZA E DESENVOLVIMENTO. p. 131
– 158. Orgs.: SOUZA, Jorge Prata; de ANDRADE, Rômulo Garcia. Zona da Mata Mineira: fronteira, escravismo e
riqueza.1.ed. – Rio de Janeiro: Apicuri, 2014.
14 SILVA, Rodrigo Fialho. Nas Minas... por entre “typos”, jornais e tintas: sociabilidade imprensa e debate político na
Província das Gerais (1823-1831). Tese (Doutorado em História) – Centro de Ciências Sociais, Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
13

NEHSP – UFJF

107

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

mineiro a circular na província, trazendo notícias regional, nacional e do exterior, além de
informações de outros periódicos, especialmente os cariocas, circulando duas vezes por semana.
Apesar de Nelson Werneck Sodré (1999) apresentar o Abelha do Italcolmi de 1824 como primeiro
impresso mineiro, Luciano da Silva Moreira (2006) também esclarece que:

[...] em 1823, naquela Officina Patrícia de Barbosa e Cia., veio a lume o primeiro
periódico de Minas: o Compilador Mineiro. Dessa mesma tipografia surgiu a
Abelha do Itaculumy, em 1824. Folha de cunho liberal, esteve imersa nos debates
acerca do constitucionalismo no Brasil. No ano seguinte, era iniciada a impressão
de O Universal, o mais longevo periódico mineiro do Primeiro Reinado e das
Regências (MOREIRA, 2006, p. 28).15

Moreira (2015)16 ao dedicar-se aos estudos dos periódicos mineiros entre 1823 e 1890
percebe que a partir de 1870 há um aumento no surgimento de inúmeros impressos mineiros,
mesmo aqueles com período curto de circulação. É nesse momento de alavanque do período de
70 que O Leopoldinense passa a circular.
Primeiro periódico a circular em Leopoldina no interior da Zona da Mata mineira, O
Leopoldinense data de 1879. Apesar de sua primeira edição não estar disponível nas plataformas
digitais como no Arquivo Público Mineiro ou na Biblioteca Nacional Digital, para trazermos sua
data de criação nos referenciamos em uma publicação de sua folha do ano de 1883 que em um
comentário comemorativo parabeniza a folha pelos seus quatro anos. Com funcionalidade à rua
do Rosário número 37, (atual rua Tiradentes) o ambiente que tinha como gerente e editor a figura
de Francisco Costa Sobrinho, também era uma casa de negócios.
Quando é lançada no mercado, o periódico vem intitulado como “Folha Commercial Agrícola
e Noticiosa”, “Dedicada à causa Pública e Social”. A princípio, o periódico era uma propriedade de uma
Sociedade Anonyma, tendo como editor e gerente Francisco Costa Sobrinho, representante da opinião
pública (ed.51, p.1, 1880). De acordo com algumas publicações da folha percebe-se nas declarações
o interesse acima do partidário a fim de defender os anseios público e social da população.

MOREIRA, Luciano da Silva. Combates tipográficos. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 2006, p. 2540.
Disponível
em:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/RAPM%2006%202008_combates%20tipograficos.pdf
>. Acesso em 15 de novembro de 2019
16 MOREIRA, Luciano da Silva. Imprensa periódica e vida política. In: DE RESENDE, Maria Efigênia Lage;
VILLALTA, Luiz Carlos. História de Minas Gerais: A província de Minas. Belo Horizonte: Editora Autêntica- Companhia
do Tempo, 2015. Vol.2, p. 65-80.
15
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Em uma publicação do Jornal do Commercio republicada pelo O Leopoldinense, informações à
respeito de Francisco Costa Sobrinho com relação a sua chegada à Corte. Na página, este é descrito
como “brasileiro benemérito”, comprometido com o crescimento e produtividade da lavoura,
comércio e da indústria do país. “Homem da luta e do trabalho, com seu tino maravilhoso tem
sabido elevar-se tanto entre seus conterrâneos, que os serviços hoje por elle prestados á causa
publica estão na razão de ser dos sacrifícios que fez na memorável campanha do Paraguay” (C.P.
Fonseca, ed. 74, p. 1, 1882). Sobrinho foi uma figura ilustre e importante em Leopoldina,
especialmente pela participação como combatente na Guerra do Paraguai, trabalhando sempre pela
província mineira, além dos serviços prestados a pátria.
O periódico ganha destaque, pois além da circulação em Leopoldina, outras cidades de
Minas Gerais eram contempladas, além do Rio de Janeiro conforme cita a folha em alguns
momentos. Para adquirir o periódico era preciso assinatura que podia ser semestral ou anual
mediante o pagamento adiantado. Luiza Helena Morais Barbosa (2017, p.25) 17 relata que “de estilo
simples, popular e dizendo-se liberal, o jornal era vendido inicialmente por assinaturas com
pagamento adiantado, cujas cobranças eram publicadas em todos os exemplares semanais do
periódico, na maioria das vezes em primeira página”.
Com relação às notícias publicadas, ao manusear O Leopoldinense, pode-se perceber que ao
trazer a tona os fatos este não obedecia a certo padrão para os assuntos. Assassinatos ou brigas de
escravos, assim como de feitores e também de senhores são recorrentes. As fugas de escravos que
ofereciam recompensas, roubos, à Corte, literaturas e o mundo internacional formavam o
periódico, além de anúncios e propagandas de compras, vendas e serviços sempre na última página.
A criação de O Leopoldinense se dá em um período conturbado, principalmente no cenário
político. Esse fato pode ser observado na edição de número 29 página 05 de 1883 ao relatarem os
dilemas políticos, os confrontos entre monarquistas e republicanos, assim como as manifestações.
A questão da libertação ou não dos escravos foi uma pauta presente, não podendo esquecer que
Leopoldina teve número considerável de fazendeiros e também liderou o ranking em Minas Gerais
com relação a grande concentração de escravos, só perdendo depois para Juiz de Fora que teve um
aumento na extensão territorial. “Juiz de Fora contava com um total de 14.368 cativos, em sua
maioria do sexo masculino, só abaixo de Leopoldina, que possuía 15.253 escravos” (FREIRE,
2009, p.35) 18.

BARBOSA, Luiza Helena Morais. O cotidiano impresso: o folhetim e a crônica nas páginas do jornal O Leopoldinense no final do
século XIX. Dissertação (Mestrado em Letras), CES/JF, 2017.
18 FREIRE, Jonis. Escravidão e família escrava na Zona da Mata Mineira oitocentista. Campinas, SP: [s. n.], 2009.
17
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A Sociedade Anonyma chega ao fim no ano de 1882 continuando o impresso a cargo de
Francisco Costa Sobrinho que se manteve mais tempo à frente da tipografia. (ed.39, p.1, 1882)
Conforme esclarece Barbosa (2017, p.22) 19, depois de treze anos o periódico sofre algumas
modificações na estética e ainda ressalta que nesse mesmo ano o nome de Luiz Botelho Falcão
substitui o de Francisco Costa Sobrinho ficando como responsável por apenas dois nãos.
As últimas pessoas a assumirem O Leopoldinense foram Randolpho Fernandes das Chagas,
promotor de justiça e Valerio Barbosa de Rezende, bacharel em direito. A edição de 1894 sob a
nova administração passa a funcionar à rua Barão de Cotegipe, número 10. Barbosa (2017, p.24)
afirma que “nessa administração não se admitia o uso do anonimato nas publicações, o que era
recorrente nas edições anteriores.” O anonimato que era presente possibilitava que os escritores
falassem abertamente, podendo expressar seus pontos de vista e até mesmo denunciarem os
ocorridos sem a exposição.
O século XIX te um número expressivo de indivíduos analfabetos, permitindo imaginar
que o núcleo leitor de O Leopoldinense era pequeno. Todavia, a leitura em locais públicos de livros e
periódicos, o que facilitava a disseminação das notícias e ideias, não sendo diferente em Leopoldina
e região.
É importante frisar que no século XIX a imprensa exercia certa influencia sobre a
população. Dessa forma, no século XIX e início do XX, no Brasil, os jornais foram uns dos
principais meios de comunicação, capazes de expressar e mobilizar as opiniões capitaneadas pelos
grupos dominantes.
Mesmo no Brasil escravista. Havia cruzamentos e interseções entre as expressões
orais e escritas, entre as culturas letradas e iletradas. E a leitura, como nos tempos
então recentes do Antigo Regime, não se limitava a uma atitude individual e
privada, mas ostentava contornos coletivos. Nesse sentido, a circulação do
debate político ultrapassava o público estritamente leitor, embora sua produção
impressa fosse monopolizada por um conjunto restrito de redatores
heterogêneos (MOREL, 2012, p.20) 20.

Os mesmos se valiam da escrita para exercerem o poder da palavra como uma prática capaz
de arregimentar projetos políticos e demarcar seus posicionamentos sobre os variados assuntos do
cotidiano brasileiro, conjugando temas de naturezas internacionais, nacionais, regionais e locais.

BARBOSA, Luiza Helena Morais. Op. Cit, p. 22
MOREL, Marco. Os primeiros passos da palavra imprensa. In: MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de.
História da imprensa no Brasil. – 2. ed., 1ª reimpressão. – São Paulo : Contexto, 2012.
19
20
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Rodrigo Fialho Silva(2015) 21 salienta que os jornais do século XIX estavam para além de trazer
informações, mas tinham como objetivo civilizar a população leitora por meio de conhecimentos
de estudos filosóficos e políticos.
O jornal era a tela por onde se ampliava a noção do mundo para além daquele espaço onde
se vivia e se conhecia, pois, de acordo com Peter Burke, seu surgimento e circulação “facilita a
interação entre diferentes conhecimentos ao permitir que as pessoas em lugares diferentes lessem
os mesmos textos” 22. Ao mesmo tempo em que o jornal proporcionava a divulgação das notícias,
era também responsável por criar redes de informação, para lembrar Robert Darton 23, capazes de
expressar os aspectos do cotidiano por meio de leis, decretos, avisos, cartas, variedades e anúncios
como as notícias de violências, por exemplo.

Violência e o impresso mineiro
A violência surge a partir de uma construção histórica, bem como das relações sociais
estabelecidas com o outro que é um ser diferente podendo despertar sensação de ameaça,
justificando a violência através da necessidade de dominação. Em seu uso mais frequente, a atitude
violenta está relacionada à interferência física sobre um indivíduo ou grupo, não permitindo que a
vítima exerça uma ação.
Segundo Krung, et. Al, (2002) 24entende-se a violência como adesão do uso da força e/ou
poder a fim de causar dano que resulte em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação a si próprio, a um outro, bem como de um coletivo. Hannah Arendt
25

afirma que: “A violência é, por sua própria natureza, instrumental; como todos os meios, está

sempre à procura de orientação e de justificativas pelo fim que busca. E aquilo que necessita de
justificar-se através de algo mais não pode ser a essência de coisa alguma” (ARENDT, 2004, p. 32).
No caso das mulheres, a prática de violência, na maioria das vezes está associada como uma
maneira de legitimar a honra do homem, bem como “domesticá-las”, já que eram consideradas
seres irracionais, passíveis de “desvio de conduta”.
SILVA, Rodrigo Fialho. O Tom e o Traço: apontamentos historiográficos sobre a imprensa no Brasil e em Minas
Gerais na primeira metade do século XIX. Revista ESCRITAS, vol. 7, n. 1, 2015, p.18-43.
22 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 19.
23 DARNTON, Robert. Rede de intrigas, Caderno Mais, Folha de São Paulo, 30/07/2000.
24 HAYECK, C. M. Refletindo sobre a violência. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais - RBHCS, São Leopoldo,
ano 1, n. 1, jul. 2009. KRUG, E. G, et al. (eds.) World report on violence and health. Geneva: World Health
Organization, 2002.
25 ARENDT, Hannah. Da violência. Tradução de: Maria Claudia Drummond. 2004. Disponível em:
< http://pavio.net/download/textos/ARENDT,%20Hannah.%20Da%20Viol%C3%AAncia.pdf;> Acesso em: 11
nov. 2019.
21
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Es preciso, por lo tanto, dar cause a una profunda revolución filosófica y política
y modificar la condición masculina en sí misma: ni los hombres ni el hombre son
paradigma de lo humano, no son modelo ni estereotipo, como se ha pretendido
desde la hegemonía patriarcal y como se ha impuesto en las historias de esa
hegemonía. Hoy, los hombres no pueden pretender dar nombre ni contenido
a la humanidad. El mundo ha cambiado: la humanidad está conformada por los
hombres y las mujeres, es decir, por los humanos y las humanas, y es preciso que
así lo conceptualicemos. Pero la filosofía se vuelve polvo si no se asienta en la
política y si no se convierte en vida cotidiana, en normas, costumbres,
afectividades y maneras de vivir (DE LOS RIOS, 2012, p. 31).

Com relação às notícias de práticas de violência contra mulheres, estas não tinham uma
coluna específica para serem publicadas, mas acham-se algumas referências nas Notas Policiais.
Quando os crimes eram de grande impacto tornava-se muito comum que este viesse reportado nas
primeiras páginas com letras em destaque. Notícias com poucas informações eram encontradas na
parte inferior dos periódicos podendo consequentemente passar despercebida pelo leitor.
O perfil dos crimes não segue um padrão específico, variando então com relação a riqueza
ou não de informações que ajudam a compreender o ato. As vítimas são mulheres acima dos seus
18 anos de idade, mas notícias de meninas que foram agredidas ou defloradas apresentam números
consideráveis. Os crimes, em sua maioria são praticados por homens, especialmente companheiros
afetivos, todavia, aparecerem algumas exceções como as autoridades públicas, pais e até mesmo
outras mulheres.
Os anúncios encontrados em O Leopoldinense trazem os crimes, sendo o assassinato os casos
mais frequentes, seguidos pela tentativa de assassinato e espancamentos. Para a concretização
desses crimes, a arma branca foi o objeto mais utilizado para concretização desses atos. Outra
questão que merece destaque é com relação aos agressores. Apesar das vítimas serem mulheres, a
riqueza de informações é referente ao homem. Exemplo simples, mas que nos faz refletir é com
relação ao nome. Grande parte dos casos, a vítima é identificada como moça, menina ou apenas
pelo primeiro nome. Em contrapartida, no caso dos agressores (homens), o nome é completo, além
de indicações de idade, trabalho, entre outras.

Considerações Finais
Quando nos apropriamos dos periódicos como fonte e objeto de pesquisa fica evidente
que este pode ser um instrumento possível para se perceber atos em determinadas sociedades da
época que ainda hoje se fazem presente, como são os casos de violência contra mulheres. Meio de
NEHSP – UFJF

112

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

comunicação que apesar de trazer interesses políticos denunciou muitas atrocidades, tornando-se
assim agente histórico capaz de resenhar as temporalidades e os espaços por meio dos agentes
participativos e as interferências que estes causam nos episódios do meio em que vivem. O
periódico O Leopoldinense ao trazer mulheres vítimas de violência não apresentam um padrão
específico, já que em muitos casos há falta de detalhes. Todavia, através das notícias reportadas de
tais crimes fica claro que historicamente a nossa sociedade traz uma herança de cunho patriarcal,
onde mulheres são inferiorizadas e submetidas a padrões estereotipados.
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“Imperador sem mudar de pele, sem ter uma barba”: A
imagem da Princesa Isabel ao assumir sua primeira
regência (1871-1872)1
Bárbara Ferreira Fernandes2
Resumo: De acordo com o historiador Roderick J. Barman, no século XIX, somente nove
mulheres assumiram o poder de seus países no mundo Ocidental, entre monarcas e regentes: a
Princesa Isabel foi uma delas. Ao ser reconhecida oficialmente como herdeira do trono em 1850,
a ideia de um terceiro reinado na figura de uma mulher não agradava aos políticos. Isabel atuou
como regente do país em três situações de 1871 a 1872, 1876 a 1877 e 1887-1888. Durante sua
primeira regência, em 1871, Isabel troca diversas cartas com os pais que estavam em viagem à
Europa, sendo essas importantes fontes para percebemos suas ideias durante a primeira atuação
política. O presente trabalho tem o objetivo de analisar a imagem política de Isabel ao assumir sua
primeira regência, em 1871, através, sobretudo, das missivas enviadas pela regente aos seus pais.
Palavras-Chave: Princesa Isabel; regência; cartas.

Abstract: According to historian Roderick J. Barman, in the nineteenth century, only nine women
assumed the power of their countries in the Western world, between monarchs and regents:
Princess Isabel was one of them. When she was officially recognized as heir to the throne in 1850,
the idea of a Third Reign in the figure of a woman did not appeal to politicians. Isabel were regent
in three situations, from 1871 to 1872, 1876 to 1877, and 1887-1888. During her first regency in
1871, Isabel exchanged several letters with her parents who were traveling to Europe, these being
important sources for us to realize her ideas during the first political performance. This paper aims
to analyze the political position of Isabel when she assumed her first regency in 1871, mainly
through the missives sent by the regent to her parents.
Keywords: Princess Isabel; regency; letters.

“Ontem teve lugar meu primeiro despacho, mas primeiro que lhe diga que
quando papai partiu pareceria-me coisa tão esquisita ver-me assim do pé para

O presente artigo teve origem na dissertação de mestrado intitulada “Do Juramento da Princesa ao Senado Imperial:
análise de uma obra e sua inserção do projeto político do Estado”, orientada pela professora Maraliz Christo e
defendida em 2018, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora.
2 Doutoranda em história pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: barbaraffernandes@outlook.com
1
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mão uma espécie de imperador sem mudar de pele, sem ter uma barba, sem ter
uma barriga muito grande. Perdoe, isso é uma maldade.”3

É dessa maneira que Isabel, herdeira do trono brasileiro, inicia uma de suas primeiras
missivas dirigidas a Dom Pedro II, durante sua primeira regência em 1871. Percebe-se, através das
palavras da princesa, que esta sentiu certo estranhamento ao assumir o lugar do Imperador, talvez
não sentindo-se preparada para tal ou sentindo-se pressionada devido à opinião de parte do corpo
político da época.
De acordo com o historiador Roderick J. Barman4, no século XIX, somente 9 mulheres
assumiram o poder de seus países no mundo Ocidental, entre monarcas e regentes: A princesa
Isabel foi uma delas. Ao ser reconhecida oficialmente como herdeira do trono em 1850, a ideia de
um terceiro reinado na figura de uma mulher não agradava aos políticos.
No momento da morte do segundo filho do Imperador, o representante do governo
austríaco no Brasil, declara que, novamente sem o herdeiro masculino do trono, o princípio
monárquico brasileiro estaria enfraquecido 5. Demonstrando a dificuldade que o Império brasileiro
iria atravessar para se manter durante o reinado de uma mulher.
No Brasil, em relação à monarquia feminina, podemos ainda citar a Imperatriz Leopoldina, esposa
de Dom Pedro I, a qual durante as viagens do Imperador a províncias fora da Corte era tida como
regente. E o caso da Princesa Januária, irmã de Dom Pedro II, que completara 18 anos em 1840.
De acordo com a Constituição ela assumiria o trono no lugar da regência eleita até que Dom Pedro
completasse também a maioridade. Januária já havia sido reconhecida como Princesa Imperial
diante das Assembleias e prestado seu juramento. No entanto, a regência feminina sofria
resistências no período e, antes que fosse possível a Princesa assumir, ocorre o golpe da
maioridade6.
Para compreender a primeira regência de Isabel, precisamos incialmente entender a
conjuntura brasileira à época, em 1871. A Guerra da Tríplice Aliança, um dos mais importantes
acontecimentos do Império brasileiro, havia terminado há pouco tempo. Além disso, a dissolução
do gabinete de Zacarias de Góes Vasconcelos em 1868, acarretou grande inquietação política,

Carta enviada pela Princesa Isabel ao Imperador D. Pedro II em, 4 de junho de 1871, Laranjeiras – Rio de Janeiro.
Arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis. Arquivo Grão Pará. Correspondência ativa de Dona Isabel
Cristina, Princesa Imperial e Condessa d’Eu. Pasta XL.
4 BARMAN, Roderick J. Princesa Isabel do Brasil, gênero e poder no século XIX. São Paulo: UNESP, 2005 p. 16
5 LYRA, Maria de Lourdes Viana. “Isabel de Bragança, uma Princesa Imperial”. Separata da Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro. A. 158, n. p. 88
6 Idem
3
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sobremaneira, entre a ala liberal. Em 1870, surgiu o Clube Republicano lançando, na Corte, o jornal
A República, veiculando em sua primeira publicação o Manifesto Republicano7.
Dom Pedro II vinha, há tempos, sendo pressionado para resolver a questão servil no Brasil,
essa pressão tinha voz tanto dentro quanto fora do país. Ainda antes da Guerra da Tríplice Aliança
iniciar, o Imperador mostra-se preocupado com o assunto em carta ao Zacarias de Góis, sugerindo
que o Brasil começasse um processo de abolição8. No entanto, com o estourar da Guerra, essa
preocupação é deixada de lado, retornando com mais força ao findar do conflito no Paraguai. De
acordo com Carvalho, o projeto do elemento servil partia mais incisivamente do próprio Dom
Pedro do que das Câmaras, sendo sua influência “constante e determinante” para a aprovação 9.
A questão do elemento servil é de extrema importância para compreendermos o momento
no qual Isabel assume o governo. A Lei do Ventre livre, como ficou conhecido esse projeto, é
assinada em 28 de setembro de 1871, pela própria regente. O projeto foi muito criticado, por
conservadores, liberais e republicanos, por ter sido uma iniciativa da Coroa e não nacional. Alguns
políticos ainda afirmavam que a lei seria uma “carta de crédito” para o Imperador em sua visita à
Europa10. O ano de 1871 era, portanto, um momento de agitação política no cenário brasileiro.
Ao fim da Guerra da Tríplice Aliança, a Princesa Isabel e o Conde d’Eu realizam sua
segunda viagem ao continente Europeu, tendo presenciado, em fevereiro de 1871, a morte da
Princesa Leopoldina, irmã de Isabel. Ao retorno do casal, Dom Pedro II decide também viajar à
Europa pela primeira vez. Algo que já estava planejando há algum tempo, apontando como um
dos principais motivos a doença da Imperatriz, Teresa Cristina e o objetivo de buscar seus netos,
órfãos de mãe, no Velho Continente.
Joaquim Nabuco11 aponta que a viagem do Imperador, nesse momento, teria um elemento
além de conhecer o Velho Continente e ser reconhecido pelo avanço em relação à escravidão. De
acordo com o autor, Dom Pedro II pretendia popularizar o futuro reinado de Isabel,
demonstrando, para o restante do mundo, a solidez do parlamento brasileiro. O Brasil conseguiria
resolver o problema da questão servil de forma pacífica, ao contrário do ocorrido nos Estados
Unidos.
A apreensão do parlamento colocava em xeque, entre outros, a sucessão do trono na figura
de Isabel, bem como, a preparação da princesa para governar o país.
CARVALHO, José Murilo de. Dom Pedro II. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.116
Ibidem. p.134
9 CARVALHO, José Murilo de.. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das sombras: a política imperial. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 p. 305
10 Ibidem p. 311
11 NABUCO, Joaquim. Um estadista do império. Nabuco de Araújo. Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro – Editor, 1899.
P.209
7
8
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De acordo com o artigo 117 da Constituição Imperial Brasileira de 1824, a prioridade para
tornar-se Imperador seria sempre do filho homem e mais velho. No entanto, a Carta não impedia
que mulheres assumissem o posto, caso necessário. Isabel é reconhecida como herdeira oficial do
trono brasileiro em 1850, após a morte prematura de seus irmãos, Dom Pedro e Dom Afonso. No
entanto, isto não foi garantia para que sua primeira regência ocorresse de forma natural.
Um dos principais questionamentos à regência de Isabel era o momento pelo qual o país
atravessava: a questão do elemento servil, o movimento republicano, as consequências da Guerra
do Paraguai. Mas, pesava também para esses políticos, o fato de a princesa ser casada com um
francês, o Conde d’Eu, considerado liberal e partidário do republicanismo. Acreditava-se que o
marido de Isabel fosse ter grande influência em seu governo, devido, sobremaneira, ao papel
esperado da mulher, no século XIX, de obedecer aos esposos. A questão do forte catolicismo da
princesa também incomodava aos políticos do período, que a chamavam de ultramontana12.
Diante da complexidade da questão de quem assumiria o trono em sua ausência, Dom
Pedro II convoca o Conselho de Estado que por fim, acaba sendo favorável à regência de Isabel
com plenos poderes.
A decisão de permitir a viagem do Imperador não foi bem aceita à época. Um importante
argumento e reticência a respeito da regência e do futuro governo de Isabel era a ideia de que a
princesa, especialmente pelo fato de ser mulher, não estaria preparada para assumir o trono, sua
educação, conhecimento e envolvimento com a política não seriam suficientes. Acreditamos, no
entanto, que Dom Pedro II estava ciente do papel o qual sua filha deveria assumir e, ao procurar
uma Aia para ser responsável pela educação da princesa, essa foi uma de suas preocupações, tendo
escrito em uma carta:

O carater de qualquer das princesas deve ser formado tal qual convem a senhoras
que poderão ter que dirigir o governo constitucional d’um Imperio como o do
Brazil. A instrução não deve diferir da que se dá aos homens, combinada com a
do outro sexo; mas de modo que não sofra a primeira.13

Nesse sentido, para o Imperador, a educação das princesas deveria ser dupla: a primeira
englobando conhecimentos gerais e profundos sobre ciência, história, letras, política etc. e a
segunda, condizente com o papel de boa mãe e esposa. Isabel e Leopoldina tinham importantes

DAIBERT JR, Robert. Princesa Isabel (1846-1921): a “política do coração” entre o trono e o altar. Rio de Janeiro: UFRJ/IFCS,
2007. P.156
13 Atribuições da Aia [1857] POB – maço 29, Doc. 1038. Museu Imperial/ Ibram/ Minc APUD AGUIAR. Jaqueline
Vieira de. Princesas Isabel e Leopoldina. Mulheres educadas para Governar. Curitiba: Appris, 2015. p.180
12
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mestres para cada disciplina, alguns haviam ensinado o próprio Dom Pedro II, que acompanhava
de perto as lições de suas filhas.
Barman14 critica o Imperador por não preparar Isabel devidamente para assumir o trono
pois não discutia política com ela, não a levava aos despachos nem em reuniões públicas. No
entanto, discordamos do autor, por acreditarmos que Dom Pedro estava preocupado com a
educação da princesa herdeira do trono. O próprio Barman aponta15 que após o casamento, o
Imperador convidava sua filha para visitar as repartições públicas do Rio de Janeiro e leva Isabel e
o marido para mostrar “tudo quando há necessidade de se ver, para que ela tenha ideia de todas as
cousas, fortalezas, navios, acampamentos militares, departamentos públicos, tudo enfim”. 16 O
monarca, antes de viajar em 1871, escreve um documento que mais tarde foi intitulado Conselhos à
Regente17, onde aponta alguns conselhos relativos ao governo e sua opinião sobre certos assuntos
como eleições, poder moderador, educação pública, elemento servil etc. Ele pede que Isabel leia e
faça anotações sobre o documento para que eles possam discutir pessoalmente antes de sua
viagem18. Dom Pedro inicia seus conselhos da seguinte forma “O sentimento inteligente do dever
é nosso melhor guia; porém os conselhos do seu Pae poderão aproveitar-lhe”.19 O Imperador,
portanto, incentiva sua filha a seguir seus próprios pensamentos, mas acredita que seus conselhos
irão ajudá-la.
Isabel também tinha consciência de sua posição e importância dentro do aparato da
Monarquia. Como mencionado, ela recebia uma educação completa, estando ciente dos debates
políticos e questões econômicas que perpassavam o território brasileiro20.
Durante as lições, a princesa era frequentemente posta para escrever acerca de sua visão de mundo,
o que acabava trazendo à tona seus pensamentos sobre a política e governantes. Daibert aponta
que em uma de suas aulas de literatura a herdeira do trono se utiliza de um texto de Horácio para
transmitir suas ideias a respeito das ações dos políticos e da importância de suas obras.21 Nessa
lição em particular, a aluna escreve: “Por isso, devemos [os políticos] ocupar-nos na vida de
fazermos boas ações, a fim de que se o nosso corpo passa, a nossa memória não passe.” 22 Diante

BARMAN, Roderick J op. cit p.75
Ibidem p.99
16 Passagem datada de 18 de dezembro em João Batista Calógeras a Lucille Calógeras, Botafogo, [Rio de Janeiro] 11
de dezembro de 1864, citada em Gontijo de Carvalho (1959,61) APUD BARMAN, Roderick J. Op. Cit. p. 98
17 DOM PEDRO II. Conselhos à regente. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1958.
18 Ibidem. P. 16
19 Ibidem. P. 27
20 DAIBERT JR, Robert. Op. Cit., 2006. P.89
21 DAIBERT JR, Robert. Op. cit, 2007.. P.78
22 Caderno da Princesa D. Isabel, nº 12. Ditado em Português. AGP. APUD DAIBERT JR, Robert. Op. Cit, 2007..
P.78
14
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dessa frase o historiador bem observa que Isabel, ao escrever, “devemos ocupar-nos” também se
incluía como política e estava pensando seu próprio governo23.
Entendemos também que ao se esforçar para legitimar a regência de Isabel durante sua
ausência, o Imperador estaria preocupado em inserir a princesa nas discussões, principalmente
aquelas sobre o trabalho escravo, bem como, com o seu futuro político. Por exemplo, acreditamos
que Dom Pedro II procurou ressaltar que Isabel era capaz de governar por conta própria ao tentar
não tirar o protagonismo de sua filha na cerimônia de juramento a Constituição realizado por Isabel
ao assumir a regência pela primeira vez em 1871. O Imperador e D. Teresa Cristina não estavam
presentes no dia, mesmo tendo ido viajar somente em 25 de maio (a cerimônia ocorreu em 21 de
maio).
Dom Pedro II, inspirado no modelo francês, procura se aproximar do povo, afastando-se
da ideia de grande imperador e não utilizando-se de muitas pompas reais24. Em 1865, foi oferecido
a ele uma espada de ouro em comemoração à visita à Uruguaiana, quando da invasão paraguaia. O
monarca recusa e pede que o dinheiro seja utilizado para ajudar as vítimas da guerra, ele também
rejeita uma estátua sua e dedica o investimento para construção e melhoramentos de escolas
públicas25. Acreditamos que Isabel procurou ter uma atitude semelhante à de seu pai, quando foi
oferecido a construção de um monumento em comemoração à primeira regência. Podemos
perceber, em carta do Conde d’Eu ao Visconde do Rio Branco de 13 de fevereiro de 1872, a atitude
da Princesa.
“Ex.mo Sr. Visconde do Rio Branco,
A Princesa tem nos periódicos que a Câmara Municipal da Corte em sessão
extraordinária de 10 do corrente aprovou que em memória da regência se
mandasse levantar um monumento no Largo da Lapa e que se solicitasse do
Governo Imperial as devidas autorizações para as despesas.
A Princesa sentiria muito que se levasse a efeito semelhante ideia, embora
agradeça as Camaras sua benevola lembrança, espero pois que o Sr. Ministro do
Império assim o declare as mesmas camaras negando-lhe ao mesmo tempo a
autorização que pretendem solicitar para fazerem essas despesas.
E o que a Princesa encarregou-me de comunicar o Sr. rogando-lhe que a este
respeito se entenda com seus colegas do Império.
Sou como sempre.
Pela carta que recebi hoje de V. C. creio que não foi bem compreendido o
pensamento da Princesa que se ela expos a respeito do monumento à Regência.
A Princesa não deseja por forma alguma que se ereja semelhante monumento
nem por parte do governo, nem por [ilegível] particulares. Se essas devem ter

Ibidem P.79
DAIBERT JR. Robert. Op. Cit., 2001. p. 35
25 Ibidem
23
24
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lugar a Princesa pede que o que se possa reiteirar para este fim seja empregado a
bem da instrução publica.”26

Na carta escrita por seu marido, torna-se claro que a atitude da Princesa em recusar o gasto
de dinheiro público para construção de um monumento em sua homenagem não foi bem
interpretada pelos políticos. Foi preciso que o Conde reiterasse a posição de Isabel de não querer
a construção de tal monumento.
Grande desconfiança em relação à figura da princesa para assumir o trono era o fato dela
ser casada com um estrangeiro. Dom Pedro II teve muito cuidado ao escolher seu futuro genro,
pois o casamento de Isabel era um ponto determinante para sua carreira política 27. De acordo com
a Constituição, o marido da herdeira presuntiva do trono não terá parte em seu governo, e só será
chamado de Imperador após ter filhos com ela. Mesmo assim, o fato de, no século XIX, os maridos
terem grande influência em relação às suas mulheres, causava inquietação. 28. Em seus Conselhos à
Regente, escritos em 1871, o Imperador procura minimizar o papel de seu genro no governo de
Isabel.
Para que qualquer ministério não tenha o menor ciúme da ingerência de minha
filha nos negócios públicos é indispensável que meu genro, aliás conselheiro
natural de minha filha, proceda de modo que não se possa ter certeza que ele
influiu mesmo por seus conselhos, nas opiniões de minha filha.29

Isabel também era criticada pela sua fervorosa religiosidade. Os jornais de cunho liberal
pareciam desconfiar de sua ligação com o Vaticano, sendo, as visões políticas da herdeira
aparentemente contrárias aos interesses políticos e intelectuais da época30. Robert Daibert afirma
que o modelo de governante valorizado por ela já estaria impopular em seu período, ofuscado pelas
ideias ilustradas. De acordo com o historiador, nos escritos da Princesa, é possível encontrar
referências ao “modelo do rei cristianíssimo, cuja virtude principal era o exercício da caridade” 31.
Ela associava o exercício da política à prática cristã e admirava os governantes que exerciam sua
função seguindo os ensinamentos da Igreja Católica32. Nas cartas enviadas ao Imperador durante
sua primeira regência, tal pensamento torna-se bastante claro.
Carta do Conde d’Eu ao Visconde do Rio Branco, Petrópolis, 13 de fevereiro de 1872 Maço 165 – Doc. 7587.
Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis
27 DAIBERT JR. Robert. Op. Cit, 2001. P.40
28 LYRA, Maria de Lourdes Viana. Op .cit
29 D. Pedro de Alcantara. Conselhos à regente. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1958. P. 60 APUD DAIBERT JR. Robert.
Op. Cit., 2001. P. 50.
30 DAIBERT JR. Robert. Op. Cit., 2001. P. 145
31 Ibidem. P. 85
32 Ibidem. P. 86
26
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Viana Lyra aponta que são escassas as referências às atuações políticas de Isabel, enquanto
Chefe de Estado, principalmente durante as duas primeiras regências. Sendo sua imagem sempre
relacionada somente às ações para a abolição da escravidão, já nos anos finais do Império 33.
Entendemos que as atuações políticas de Isabel foram se tornando mais enfáticas à medida em que
ela foi ganhando experiência no governo e envolvendo-se mais com as questões do país.
Durante sua primeira regência, em 1871, Isabel troca diversas cartas com os pais que
estavam em viagem à Europa, sendo essas, importante fonte para percebemos suas ideias durante
sua primeira atuação política. A princesa menciona as atividades enquanto regente nas missivas
endereçadas tanto à mãe quanto a Dom Pedro, no entanto, com o Imperador, é mais detalhista.
Concentremo-nos agora nas missivas de Isabel:
À Teresa Cristina, Isabel escreve comentários pontuais, tais como, que irá ao Paço receber
a deputação do Senado34 e que os negócios públicos não a têm importunado tanto quanto receara35.
A princesa também se mostra apreensiva em relação a uma suposta gravidez, assunto que retoma
diversas vezes em suas cartas endereçadas à Teresa Cristina. Ao saber a data de retorno de seus
pais, 10 de abril, Isabel escreve animada à sua mãe “Que bom! Que bom! Que boa notícia será!
Apesar da boa vontade dos ministros em me evitar complicações e do lado interessante e às vezes
divertido da regência, tomara já ver-me livre dela!”36
Como mencionado, os comentários feitos para Dom Pedro eram mais densos, Isabel
descrevia com mais detalhes seus afazeres da regência e, por vezes, deixava transparecer seus
pensamentos em relação à política. Na primeira missiva endereçada ao seu pai, Isabel detalha como
ocorreu seu primeiro despacho “[...] quando entrei na salinha fiquei abismada, 5 enormes pastas
recheadas algumas de uma maneira [ilegível] estavam me esperando. Felizmente a tarefa foi mais
fácil do que julguei a primeira vista [...]”37. A questão do elemento servil também aparecia em
algumas cartas da Princesa, sabendo ela do grande interesse de seu pai pela lei, mantinha-o
informado.
“Não sei se a proposta sobre a emancipação passará [ilegível] no Senado, talvez
não seja conveniente quando ainda não se acabou de toda na Camara dos

VIANA, Lyra. Op. Cit. p.83
Carta de D. Isabel à Teresa Cristina. Laranjeiras, 04 de agosto de 1871. Arquivo Grão-Pará (XLI – 4.14)
35 Carta de D. Isabel à Teresa Cristina. Laranjeiras, 05 de junho de 1871. Arquivo Grão-Pará (XLI – 4.14)
36 Carta de D. Isabel à Teresa Cristina. Paço Isabel, 23 de dezembro de 1871. Arquivo Grão-Pará (XLI – 4.14)
37 Carta enviada pela Princesa Isabel ao Imperador D. Pedro II em, 4 de junho de 1871, Laranjeiras – Rio de Janeiro.
Arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis. Arquivo Grão Pará. Correspondência ativa de Dona Isabel
Cristina, Princesa Imperial e Condessa d’Eu. Pasta XL
33
34
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Deputados, falta tão pouco tempo para o encerramento e os [ilegível] dos
fazendeiros que declaravam andam tão agitados. Veremos”38

Um mês depois, Isabel escreve sobre a lei novamente. Os comentários não eram
elaborados, discutindo o teor da lei, mas sim, mais informativos: “A questão do elemento ou estado
servil está passa ou não passa no Senado, mas creio que ao final passará. A grande maioria é a
favor[...]”39
Em carta do dia 4 de fevereiro, Isabel reclama que seu pai não lhe escreve e que, além de
ter ido visitar uma mulher imoral, que segundo Daibert, teria sido a escritora francesa Aurore
Dupin40, teria ido à Abertura do Parlamento na Itália (o que contrariaria o Papa). Dom Pedro
responde às críticas e cobranças de Isabel e esta lhe contesta em uma grande carta no dia 06 de
março de 1872. Isabel rebate às desculpas de Dom Pedro por não escrever para ela (este diz que
está vendo tudo, para poder conversar pessoalmente). Ela diz que prefere receber algumas cartinhas
com notícias sobre o teatro etc. Na missiva, a princesa aproveita para criticar certas atitudes
políticas de seu pai e dar-lhe conselhos, os quais ela assina como “testamento da matraquinha”
A Abertura do Parlamento em Roma era festa nacional porque a maioria dos
Italianos queria e quer a unidade de toda a Italia. Disse ao Papa e a Victor
Emanuel tudo o que pensava, e por consequência havia de ter reprovado as
violências como o emperramento[confirmar] do Papa que aliás sempre...
[transcrição feita por Isabel da carta de D.P. II enviada à ela]Não discuto se a
Unidade da Itália era pedida pela maioria dos Italianos, mas o que digo e direi é
que ela foi obtida de uma maneira abominável. Victor Emanuel que esperasse
que a dita maioria lhe pedisse de ser seu rei! A abertura do Parlamento em Roma
era festa nacional e por isso lá fui[transcrição feita por Isabel da carta de D.P. II
enviada à ela]. Também em Paris em 1793 as festas da Deusa Razão também
eram festas nacionais e Papai la teria ido? Figuras digo eu porque com o curioso
não sei quem lhe amarraria as pernas. O emperramento do Papa ou o que Papai
chama por esse nome não será a maneira porque esse bom velho julga poder
sustentar a sua dignidade que não é sua só mas a de todos os catholicos? Não
será a sua tenacidade?! Esta minha carta deve-lhe cheirar artigo de fundo de
jornal, não se espante disso., confesso minha fraqueza a estes tempos tenho tido
e dou ainda muita atenção a alguns artigos de fundo de jornal, ainda não me
acostumei a ouvir censuras como se ouve o grasnar dos cães.
[...] O meu maior fantasma é o tal poder pessoal de
que o acusam meu bom Papaizinho e que julgo dever provir do emperramento
que lhe atribuem. Vou por tudo em pratos limpos. A culpa não é sua, ao menos
Carta enviada pela Princesa Isabel ao Imperador D. Pedro II em, 23 de agosto de 1871, Laranjeiras – Rio de Janeiro.
Arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis. Arquivo Grão Pará. Correspondência ativa de Dona Isabel
Cristina, Princesa Imperial e Condessa d’Eu. Pasta XL.
39 Carta enviada pela Princesa Isabel ao Imperador D. Pedro II em, 22 de setembro de 1871, Laranjeiras – Rio de
Janeiro. Arquivo histórico do Museu Imperial de Petrópolis. Arquivo Grão Pará. Correspondência ativa de Dona Isabel
Cristina, Princesa Imperial e Condessa d’Eu. Pasta XL.
40 DAIBERT, R. Op. Cit. (2007) p.150
38
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não sua só. Papai tem inteligência, tem vontade (tenacidade ou emperramento,
se quiser) e meios de a por em obra. Os nossos ministros, em geral, são menos
firmes, tenazes ou emperrados, e portanto a corda arrebenta pelo mais fraco. O
que fazer? Não se julgue tão infalível, mostre-me mais confiante neles, não se
meta tanto em negócios que são puramente da repartição deles (e eu terei mais
do seu tempo), e se algum dia não puder de todo continuar a dar-lhes a sua
confiança ou se ve que a opinião pública (verdadeira) é contraria a eles, rua com
eles! Falando de outro ponto pelo qual meu Papaizinho peca, dir-lhe-ei que não
leve a abnegação ao ponto a que a levou até agora, não tenha medo de proteger
segundo a justiça e o bem publico seus amigos, que não poderão fazer a mesma
distinção que Papai entre o Imp. D. Pedro. De Alcantara e o Imp. D. Pedro 2º e
portanto o Brazil para o qual ao menos até o presente o governo mornarquico
julgam na generalidade ser o melhor que pague o pato. Sei bem que me virá a
dizer que se pudessem haver idênticas circunstancias nelas acolheria primeiro
seus amigos. Tome bom sentido porém que o próprio medo de ser parcial não
faça colocar estes abaixo de outros que valhão tanto ou menos. [...] São estes os
conselhos, o testamento político de sua matraquinha com quem poderá discutir
sobre todos estes pontos quando cá estiver.
Perdoe-me tanta ousadia, mas é para seu bem e bem
de todos. Aceite um abraço desta sua filha que tanto o ama.41

Das cartas escritas aos pais durante a primeira regência essa apresentada por último foi a
mais enfática, onde podemos notar a proteção de Isabel à Igreja Católica e de como pensava que
seu pai deveria também agir como um “rei cristão”. Interessante perceber a ironia utilizada por
Isabel ao confrontar o pai em relação a sua presença na abertura do Parlamento de Roma e a forma
como ela aconselha seu pai em questões nas quais ele “peca”, como, por exemplo, o tratamento
dispensado por Dom Pedro aos seus amigos.
A regente possuía suas próprias convicções que, muitas vezes, divergiam das de seu pai e
mostrava-se informada dos acontecimentos nacionais e internacionais, ressaltando as leituras dos
jornais. Conforme aponta Robert Daibert, ela acreditava que os governantes deveriam ter atitudes
caridosas e pautar seu governo nos valores cristãos42. Nessa carta, ao contrário do que
frequentemente é veiculado, Isabel demonstra autonomia e se mostra convicta de seus ideais
políticos, mesmo daqueles que diferiam de forma severa aos do Imperador.
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Maria Lacerda de Moura: repercussões da passagem da
educadora libertária e militante feminista por Juiz de Fora
(outubro, 1920) e análise da conferência por ela proferida
nesta ocasião
Júlia Machado de Souza Freitas 1
Nicole Vieira Abreu Ornellas 2
Resumo: Este trabalho tem como propósito apresentar as repercussões políticas e sociais da
passagem da educadora libertária e militante feminista Maria Lacerda de Moura (1887-1945) por
Juiz de Fora em outubro de 1920, bem como o teor da palestra por ela proferida. As fontes
primárias para tal estudo são notícias sobre esse evento publicadas então pelos jornais O Proletário,
O Dia e O Lynce. Tem-se como objetivo similarmente identificar e compreender em que contexto
o papel da mulher operária na sociedade começou a ser discutido de modo mais aberto e constante
em Juiz de Fora. Nesse sentido, a análise das fontes pesquisadas aponta para a hipótese de que a
conferência supracitada contribuiu de modo significativo para dar visibilidade às reivindicações
específicas das mulheres trabalhadoras locais, que formavam então a principal força de trabalho da
indústria têxtil juiz-forana.
Palavras-chave: Maria Lacerda de Moura, Mulheres operárias, Questão trabalhista, Juiz de Fora.
Abstract: This paper aims to introduce the political and social repercussions of the passage of the
libertarian educator and feminist activist Maria Lacerda de Moura (1887-1945) by Juiz de Fora in
October 1920, as well as the content of the lecture given by her. The primary sources for such
study are news about this event published by the newspapers O Proletário, O Dia and O Lynce. It
aims to similarly identify and understand in what context the role of the working women in society
began to be discussed more openly and constantly in Juiz de Fora. In this sense, the analysis of the
sources researched points to the hypothesis that the conference has contributed significantly to
give visibility to the specific demands of local women workers, which formed the main workforce
of Juiz de Fora’s textile industry.
Keywords: Maria Lacerda de Moura, women workers, labor issue, Juiz de Fora.
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Introdução
O presente artigo visa discutir as repercussões políticas e sociais da passagem da educadora
libertária e militante feminista Maria Lacerda de Moura por Juiz de Fora em outubro de 1920, bem
como o teor da conferência ministrada. Nesta época, a exemplo do que ocorria nacionalmente, o
setor industrial juiz-forano experimentava uma ampla expansão e diversificação de suas atividades,
com o emprego de um grande contingente de operários, muitos deles imigrantes europeus,
sobretudo de origem italiana. Cabe destacar que no mais importante ramo da indústria local, o
têxtil, as mulheres representavam a principal mão de obra empregada. Em termos organizativos, o
operariado tinha, então, como sua principal entidade de classe a Federação Operária Mineira
(FOM), fundada no decurso da greve geral ocorrida na cidade em janeiro daquele ano, deflagrada
em função do quadro de miséria e exclusão que os trabalhadores se encontravam há tempos
inseridos.
No entanto, em Juiz de Fora, mesmo nos primeiros meses após a greve de 1920, as
mulheres tinham um papel muito reduzido no campo associativo, ao que tudo indica, em função
da presença quase exclusiva de homens na condução das atividades cotidianas das associações
proletárias locais. Faz-se interessante identificar e discutir em que contexto o papel da mulher
operária na sociedade começou a ser discutido de modo mais aberto e constante na cidade.
Por meio da pesquisa e análise de artigos com a temática ‘a mulher operária’, publicados
tanto n’O Proletário, órgão de divulgação da FOM, quanto nos jornais O Dia e O Lynce, é possível
compreender em que medida a vinda de Maria Lacerda de Moura contribuiu para despertar o
interesse do operariado local pelas questões que envolviam os direitos das mulheres. É viável inferir
que a difusão do conteúdo da conferência ministrada por ela, “Mulher brasileira e a questão
trabalhista”, fez com que os artigos relacionados a essa temática se tornassem mais incisivos e mais
próximos aos ideais defendidos pela renomada educadora libertária e militante feminista.

Metodologia
O presente artigo utilizou-se de fontes da imprensa local, disponibilizados na Hemeroteca
Digital, e bibliografia especializada na temática. O objetivo da utilização dessas fontes foi mensurar
em que medida a vinda da educadora libertária contribuiu para a consolidação da consciência de
classe dos trabalhadores juizforanos.
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O jornal da pequena imprensa empregado foi O proletário do dia 31/10/1920. Já, os jornais
da grande imprensa empregados foram O Lynce dos dias 28/02/1920 e 06/11/1920 e O Dia dos
dias 05 e 06/11/1920.
As bibliografias utilizadas foram: A outra face do feminismo de Miriam Lifschitz Moreira Leite;
Entre o anarquismo e o feminismo de Margareth Rago; Ética, anarquia e revolução de Margareth Rago,
Daniel Aarão Reis e Jorge Ferreira; Utopias educacionais de Maria Lacerda de Moura de Miriam Lifschitz
Moreira Leite; Maria Lacerda de Moura e Ana de Castro Osório: correspondência em trânsitos atlânticos e
feministas de Isabel Lousada e Angela Laguardia; Notas prévias sobre a presença de Maria Lacerda de Moura
em Juiz de Fora (outubro, 1920) de Luís Eduardo de Oliveira, Júlia Machado de Souza Freitas e Nicole
Vieira Abreu Ornellas.

Biografia de Maria Lacerda de Moura
Maria Lacerda de Moura (Manhuaçu, 16 de maio de 1887 — Rio de Janeiro, 20 de março
de 1945) foi uma professora, escritora, anarquista e feminista brasileira. Filha de pais espíritas e
anticlericais, cresceu na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais, onde se formou como
professora pela Escola Normal Municipal de Barbacena.
É nesta cidade mineira, incrustada na Serra da Mantiqueira e sob a atmosfera de
uma sociedade provinciana, onde o clero católico mantinha o controle sobre o
ensino, as relações familiares e sociais, e onde a educação da mulher era restrita
ao papel de esposa e mãe, que Maria Lacerda, filha de pai espírita, maçom e
anticlerical convicto, inicia uma trajetória que, mais tarde, lhe vai conferir uma
diversidade de papéis e definir uma personalidade forte e combativa, sempre em
busca de novos desafios). 3

A partir de 1912, Maria Lacerda de Moura começa a publicar crônicas em um jornal local e
em 1918 publicou seu primeiro livro, Em torno da educação, constituído de crônicas e conferências
que realizou em Barbacena sobre o tema. Isabel Lousada e Ângela Laguardia ressaltam que a
publicação desse livro possibilitou a Maria Lacerda estabelecer contatos com jornalistas e escritores
de Belo Horizonte, São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Nessa época, conheceu José Oiticica e teve
contato com as ideias pedagógicas renovadoras da médica feminista Maria Montessori e dos
pedagogos anarquistas Paul Robin, Sebastien Faure e Francisco Ferrer y Guardia.

LOUSADA, Isabel e LAGUARDIA, Ângela. Maria Lacerda de Moura e Ana de Castro Osório: correspondência em trânsitos
atlânticos e feministas. Lisboa: Navegações, Lisboa, 2013, p.100.
3
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Professora, autodidata e educadora convicta, acreditava na força revolucionária
da educação e na missão de exercê-la. A sua demanda é iniciada baseando-se
nesta crença, levando-a a procurar métodos inovadores de educação, tendo por
isso mesmo, mais tarde, adotado a pedagogia libertária de Francisco Ferrer y
Guardia (1859-1909). 4

O ano de 1921, aos 34 anos, Maria Lacerda de Moura mudou-se para São Paulo e passou a
ter um maior contato com o associativismo feminino e com o movimento operário da época.
Chegou a colaborar com a líder feminista Bertha Lutz e presidiu a Federação Internacional
Feminina. Mas em 1922 rompeu com os movimentos associativos feministas, fundamentalmente
preocupados com o sufrágio feminino, pois entendia que a luta pelo direito de voto respondia a
uma parcela muito limitada das necessidades das mulheres.

[Maria Lacerda de Moura] afastou-se do movimento feminista quando passou a
acreditar que a luta pelo direito ao voto significava apenas um avanço pontual na
condição feminina e que beneficiaria principalmente as mulheres da elite, sem,
contudo, abalar as estruturas patriarcais). 5

Nos cinco anos seguintes, Maria Lacerda de Moura colaborou assiduamente com a
imprensa operária e progressista de São Paulo, tendo lançando em 1923 a revista Renascença. Já entre
1928 e 1937, viveu em uma comunidade agrícola em Guararema, no interior de São Paulo, formada
por anarquistas individualistas e desertores espanhóis, franceses e italianos da Primeira Guerra
Mundial. Foi o período de sua vida em que mais produziu e atuou, colaborando semanalmente no
jornal O Combate de São Paulo; pronunciou as conferências no Uruguai e na Argentina, a convite
de instituições educacionais antifascistas; teve o encontro com Luiz Carlos Prestes, exilado em
Buenos Aires; fez conferências pacifistas e desencadeou a campanha antifascista em São Paulo,
Santos, Campinas e Sorocaba.
De acordo com Luís Eduardo de Oliveira et al. (2018, 1087-1090), é possível perceber em
um artigo publicado na revista espanhola Estúdios em 1931, que Maria Lacerda foi uma oradora
prestigiada não só em âmbito nacional, seu brilhantismo e seus ideais vanguardistas também
encantaram e foram objeto de muito elogio nos demais lugares em que ela esteve.

LOUSADA, Isabel e LAGUARDIA, Ângela. Maria Lacerda de Moura e Ana de Castro Osório: correspondência em trânsitos
atlânticos e feministas. Lisboa: Navegações, Lisboa, 2013, p.100.
5 SCHUMAHER, Maria Aparecida e BRAZIL, Érico T. Vital. Dicionário Mulheres do Brasil de 1500 até a atualidade. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.399-400.
4
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Não existe no Brasil, pelo menos que saibamos, uma instituição docente ou uma
entidade que tenha realizado um trabalho de tanto alcance na esfera psicológica
e na ordem normativa que possa comparar-se à obra de Maria Lacerda de Moura
[...] É indubitável que a produção filosófica e pedagógica devida à grande
ideóloga, tem um extraordinário valor intelectual; porém, é desde o ponto de
vista ético que sua personalidade destaca de modo superlativo. Mesmo nos países
em que a literatura feminista logrou maior esplendor, escritoras do porte de Maria
Lacerda não abundam. 6

A comunidade de Guararema, entretanto, foi desarticulada com repressão política iniciada
com a decretação do Estado Novo em 1937 e, no ano seguinte, Maria Lacerda de Moura mudouse para o Rio de Janeiro, onde trabalhou na Rádio Mayrink Veiga lendo horóscopos. Considerada
uma das pioneiras do feminismo no Brasil, tratou em sua obra de temas como a condição feminina,
amor livre, direito ao prazer sexual, divórcio, maternidade consciente, prostituição, combate ao
clericalismo, ao fascismo e ao militarismo, e estabeleceu uma articulação entre o problema da
emancipação feminina e a luta pela emancipação do indivíduo no capitalismo industrial:
Suas posições, bastante avançadas para a época, compartilham muitos aspectos
similares àquelas das feministas da década de 1970, considerada a década do
feminismo radical. 7

A presença de Maria Lacerda de Moura em Juiz de Fora em outubro de 1920
A palestra “A mulher brasileira e a questão trabalhista” foi ministrada pela militante
libertária no dia 31 de outubro de 1920 no Theatro Juiz de Fora, localizado no centro da cidade.
Seu conteúdo, na íntegra, foi divulgado nas edições dos dias 05 e 06 de novembro de 1920 do jornal
de grande imprensa, O dia. Mediante esses elementos, ademais o fato de a conferência ter sido lida
e gratuita, é possível inferir a acessibilidade desse evento para a classe operária juizforana. A
temática da palestra encontra-se a seguir.
A educadora inicia sua palestra citando a escritora inglesa Annie Bessant:
E a fraternidade , diz a extraordinaria pensadôra Annie Bessant , é a lei da
natureza, e essas leis são invioláveis. Não podemos ir contra elas, só podemos
descural-las. 8

CAMP, Santiago Valenti. La pensadora María Lacerda de Moura. Barcelona: Estúdios, 1931, p.11.
OLIVEIRA, Luís Eduardo de; FREITAS, Júlia Machado de Souza; ORNELLAS, Nicole Vieira Abreu. Notas prévias
sobre a presença de Maria Lacerda de Moura em Juiz de Fora (outubro, 1920). Juiz de Fora, 2018, p.1091.
8 O Dia, Juiz de Fora, 05 de novembro de 1920, p. 1.
6
7
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É por meio da ausência dessa “lei da natureza”, segundo Moura, que é crível perceber no
seio da sociedade do século XX a distinção de classes. Para tanto, a oradora fornece um exemplo
para elucidar sua afirmativa; existe uma criança:
De recursos, rica de assistências para transpor os humbraes da própria vida como
se não houvesse para todos os seres o direito de viver. 9

Como similarmente existe uma criança que “é esmagada na sua ânsia de crescer no
infinito”.10 Delineando um paralelo entre ambas:
Esta trabalha para o gôzo da outra; uma fecunda o solo e delle faz brotar a
semente que nutre ou vôa a locomotiva disvirginando as florestas,
transplantando, inconsciente as vezes, as potencias do pensamento ou fabríca
todo o superfluo do voragem ociosa. A outra é livre de sugar vidas operosas e
gozar de todos os esplendidos cambiantes da imaginação humana, e, quanto mais
desvenda mais sêde tem de copiosas vastidões. 11

Não obstante, a oradora tece uma crítica aos “nacionalistas burocratas” e aos “patriotas de
hinos” que não se manifestam diante dessa dicotomia visível. De acordo com a erudita, a função
primordial dessa inércia é manter a ordem social vigente, isto é, manter seus privilégios.
E então, Senhores, quanto a sociedade chega a este estado tende a desaparecer
para fazer renascer dos seus disperdicios a seiva para a vida mais completa. Em
meio do cháos - a oppressão, a tyrannia conservadora do antigo regimen. 12

Destarte, a pensadora afirma a necessidade da renovação da educação com a
intencionalidade de efetuar um fim a essa dicotomia. “A escola, antes de mais nada, carece de inteira
remodelação”. 13 Remodelação essa baseada em reformas para a “educação popular” de Francisco
Ferrer y Guardia - defensor de um projeto prático de pedagogia libertária.
As reformas - a renovação da escola, a educação integral e popular para a
compreensão dos deveres sociaes. 14
Chegamos agora ao ponto principal: em o nosso paiz como aliás em toda parte,
a escola primaria está sendo collocada entre as mãos da mulher. 15
Ibid., p.1.
Ibid., p.1.
11 Ibid., p.1.
12 O Dia, Juiz de Fora, 05 de novembro de 1920, p. 1.
13 Ibid., p.1.
14 Ibid., p.1.
15 O Dia, Juiz de Fora, 06 de novembro de 1920, p. 1.
9

10
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Mediante essa frase, a palestrante lança as bases de sua tese da inevitabilidade da
emancipação intelectual feminina.
E a mulher brasileira, cuja educação ou melhor como diz Tito Livio de Castro
cuja deseducação é lastimavel, não está absolutamente em condições de sentir toda
a importancia da questão educativa. Impressionada pelo pensamento alheio,
vencida pelo pai, pelo marido ou pelo confessor, incapaz de racionar por si,
subjugada pela questão economica - é ainda escrava dormindo inconsciente no
regaço da sua intrepidez sublimada. A escola em suas mãos é instrumento
reaccionario: é a velha escola rotineira, cheia de preconceitos, de superstições,
incapaz de innovações fecundas. 16

À vista disso, se faz necessário a educação da mulher trabalhadora para que a mesma exerça
seu papel de educadora, de “sacerdote”.
Pois bem, senhores, a questão se resume no seguinte: eduquemos a mulher se
queremos que ella conduza á felicidade a humanidade asphixiada na convulsão
rubrado tremendo desmoronamente para mais alto fim. 17

Ademais, a erudita retoma a dicotomia de classes presente na sociedade do século XX,
porém baseada na questão de gênero. Consoante à educadora, o cérebro da mulher trabalhadora
“foi conservado infantil pelo egoísmo masculino dos ancestraes” 18 e, devido a isso, o número de
mulheres emancipadas no país é irrisório.
O papel das mulheres emancipadas no nosso paiz, em numero limitadissímo
aliás, é pregar a educação feminina, a escola racionalista, scientifica, a educação
popular, é formar o pequenino nucleo das que se interessam pela evolução da
especie sob o ponto de vista da harmonia entre os homens. 19

Ao término de sua palestra, Moura lista uma série de papéis que a “mulher brasileira em
face do problema trabalhista” 20 deve exercer. De acordo com a pensadora, a mulher brasileira deve
formar um núcleo de resistência feminina; pregar e exigir a educação popular; trabalhar para a
criação de universidades femininas; abrir escolas em diversas localidades; promover o estudo de
temáticas diversas; trabalhar com a juventude; pregar pela paz e abominar a guerra.

Ibid., p.1.
Ibid., p.1.
18 O Dia, Juiz de Fora, 06 de novembro de 1920, p. 1.
19 Ibid., p.1.
20 Ibid., p.1.
16
17
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Em suma, segundo a militante, a emancipação intelectual da mulher brasileira deve ser
prioritária. Após a sua emancipação, deve se pensar a questão social.
Não podemos conter a onda avassaladôra e em vez de nos deixarmos vogar ao
léo - misturemos as nossas forças na força universal. 21

Resultados e discussão: repercussões da passagem da educadora
Em sua passagem por Juiz de Fora, a educadora foi extremamente reverenciada pela
liderança do operariado local, tendo feito parte da programação do “Festival Operário” não só a
conferência por ela proferida, como também uma recepção no hotel em que ela estava hospedada
e, mais tarde, um baile dedicado à classe operária nos salões do Theatro Juiz de Fora, conforme
demonstra a programação veiculada no jornal O Proletário no dia 31 de outubro de 1920. Também
é admissível observar no recorte abaixo o enaltecimento à figura de Maria Lacerda de Moura,
descrita em sua “honrosa visita” à Juiz de Fora como “provecta educadora e eximia jornalista”.

21

Ibid., p.1.
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Figura 1 - Recorte do convite da Federação Operária Mineira para o Festival Operário, publicada na edição de
31/10/1920 do jornal O Proletário. Fonte: O Proletário, 31/10/1920, p. 1.

Entretanto, não foi apenas o mencionado órgão operário que deu grande publicidade à sua
vinda, tendo sua passagem igualmente repercutida em jornais da grande imprensa. O Lynce, por
exemplo, fez uma verdadeira ode à palestra e à conferencista, como mostra o recorte abaixo, datado
de 6 de novembro de 1920, onde Maria Lacerda de Moura foi retratada em termos muito elogiosos,
tendo sido sua palestra, nas palavras do próprio jornal, “prolongadamente aplaudida com uma salva
de palmas”.
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Figura 2. Artigo sobre a conferência proferida por Maria Lacerda de Moura publicada na edição de 06/11/1920 do O
Lynce. Fonte: O Lynce, 06/11/1920, p. 1.

Com efeito, é admissível que a ampla aceitação da palestra, por parte inclusive de órgãos
conservadores da grande imprensa, pode estar relacionada com o tom mais comedido da
argumentação mobilizada nesse evento; quando comparado com suas outras conferências. A
palestra se deu no final de 1920, e a radicalização do discurso de Moura se deu somente após sua
mudança para São Paulo no ano seguinte, em 1921. Anos depois, essa mudança de postura foi
determinante para ampla divulgação internacional da militante libertária. Tal internacionalização se
deu onze anos após sua vinda à Juiz de Fora e é a partir desse momento que ela passa a escrever
para jornais argentinos e espanhóis com a finalidade de divulgar seus ideais.
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Considerações finais
Acredita-se que o grande destaque dado pela imprensa local à conferência “A mulher
brasileira e a questão trabalhista”, bem como a maior incidência de artigos enfocando as questões
feministas nos jornais proletários locais após tal evento, constituem indícios importantes de que foi
principalmente nos primeiros anos da década de 1920 que a presença de trabalhadoras nas
associações e mobilizações operárias locais se tornou mais efetiva e constante. Deste modo,
percebe-se que a passagem de Maria Lacerda de Moura e o teor da conferência proferida por ela
resultaram em uma intensificação na formação da consciência de classe das trabalhadoras juizforanas, visto que uma grande greve ocorrida após a vinda da educadora libertária, a greve de junho
de 1924, começou justamente pelas operárias de uma grande indústria têxtil da cidade, a Fábrica de
Fiação e Tecelagem Bernardo Mascarenhas, indicando assim um maior protagonismo e
empoderamento de classe.
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A representação da mulher política através do
fotojornalismo
Tatiana Scali Abritta1

Resumo: A aparência social da mulher forjada pela arte convencionou representações de
estereótipos de feminilidade que naturalizou o corpo da mulher como objeto de contemplação.
Esse paradigma migrou para a fotografia, jornalismo e televisão. O século XX testemunhou a
emergência da mulher no protagonismo da luta por direitos políticos, civis e controle de seus
corpos. Apesar da emancipação da mulher a representação imagética seguiu como entrave à
identidade feminina. Num cenário político e social de desigualdades de gênero é um ruído para as
estruturas patriarcais do poder que algumas mulheres tenham sido eleitas e reeleitas presidentas e
primeiro ministras no mundo ocidental. A partir da narrativa fotojornalística destas mulheres
políticas no exercício do poder, esse trabalho se propõe a analisar e compreender a manipulação
das questões de legitimidade e gênero nessas fotografias.
Palavras-Chave: Gênero; representação; fotografia; fotojornalismo.
Abstract: The social appearance of women forged by has agreed to representations of femininity
stereotypes that naturalized the woman’s body as an object of contemplation. This paradigm has
migrated to photography, journalism and television. The twentieth century witnessed the
emergence of women in the protagonism of the struggle ford political, civil rights and control of
their bodies. Despite the emancipation of women, imagery representation continued as an obstacle
to female identity. In a political and social setting of gender inequalities it is a noise to the patriarchal
structures of power that some women have been elected and re-elected president and prime
minister in the western world. From the photojournalistic narrative of these political women in the
exercise of power, this paper aims to analyze and understand the manipulation of the issues of
legitimacy and gender in these photographs.
Keywords: Gender; Representation; Photography; Photojournalism.

Introdução
O presente trabalho se propõe a analisar a representação imagética produzida pelo
fotojornalismo de mulheres políticas que ocuparam no século XXI cargos executivos de comando,
ou no interior de governos no Ocidente.
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Stuart Hall, na obra O Ocidente e o Resto, afirma que Ocidente2 não é uma localização
geográfica. É mais um conceito histórico de um tipo de sociedade: desenvolvida, industrializada,
urbanizada, capitalista, secular e moderna. O Ocidente é uma ideia, um conceito, um discurso de
poder que caracteriza sociedades em ocidentais e não ocidentais. Um sistema de representação que
relaciona um padrão específico de pensamento e linguagem, um padrão de comparação e exclusão
que permite identificações entre sociedades, e reconhecimento entre os ocidentais. E legitima um
discurso de poder e exclusão.
Nesse discurso de poder e exclusão, apenas parte dos EUA, do Canadá e da Europa fazem
parte do Ocidente. Os latinos americanos, os povos autóctones do continente americano, os
caribenhos e os descendentes de africanos escravizados pelos colonizadores europeus não podem
ser considerados e reconhecidos como ocidentais. Entretanto, esse discurso de poder gera pela
proximidade dos costumes, modos de produção, consumo e culturais um espelhamento e auto reconhecimento das populações não ocidentais com as identificadas legitimamente como
ocidentais. Dessa maneira, é possível identificar muitas semelhanças no estilo e vestuário utilizado
por mulheres políticas latino-americanas com mulheres políticas ocidentais, e inclusive na maneira
como são representadas na narrativa fotojornalística.
No Ocidente no início do século XXI, Angela Merkel, uma cientista formada em química
quântica e líder desde 2000 do partido de centro-direita União Democrata-Cristã (CDU) foi eleita
em 2005 a primeira mulher Chanceler da Alemanha, sendo reeleita em 2009, 2013 e 2018. Nos
EUA, a senadora do Partido Democrata, Hillary Clinton, advogada e cientista política foi convidada
para exercer o cargo de Secretária de Estado em 2009, permanecendo no mesmo até 2013. Em
2016, Hillary disputou as prévias internas de seu partido sagrando-se vencedora e se tornou a
primeira mulher a requerer a indicação à presidência de um grande partido político norteamericano. Foi candidata à presidência dos Estados Unidos da América numa disputa acirrada
contra o senador republicano Donald Trump, a qual vencera pelo número de votos, mas não
venceu no colégio eleitoral3 que escolhe o presidente.
Nos países da América do Sul, foi possível testemunhar a chegada de três mulheres de
partidos de esquerda ao cargo máximo de exercício de poder na região do cone sul. Essas mulheres
em questão são a economista brasileira Dilma Rousseff, a médica chilena Michelle Bachelet e a
advogada argentina Cristina Kirchner. Cada uma delas protagonizou inclusive o feito da reeleição,
Bachelet cumpriu mandatos de 2006 a 2010, e de 2014 a 2018; Kirchner de 2007 a 2011, e de 2011

2
3

HALL, 1996. P. 201 -277.
https://jus.com.br/artigos/11640/o-sistema-eleitoral-norte-americano-e-a-eleicao-presidencial
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a 2015; e Rousseff de 2010 a 2014, e de 2015 a 2016. Todas protagonizaram engajamento político
na luta contra as Ditaduras Militares e a restituição da democracia em seus respectivos países.
Tal realização alcançada através de pleitos eleitorais democráticos e legítimos produziu um
impacto não apenas político e econômico na região do cone sul da América Latina, mas também
social e cultural ao serem conduzidas pelo voto popular ao posto de maior relevância política em
seus respectivos países. No Brasil, essa realização até então fora protagonizada, dominada e
controlada exclusivamente por homens.
A conquista dessas mulheres políticas provocou efeitos sem precedentes ao sistema político
vigente, e ao patriarcado4 o que consequentemente produziu um novo paradigma. Como fazer a
cobertura jornalística e imagética sobre a ascensão e o governo dessas mulheres, seria necessário
adequar à cobertura foto-jornalística inaugurando uma nova forma para se registrar, enquadrar e
narrar o exercício do poder por uma mulher. Elas receberiam o mesmo enquadramento imagético
dado pela imprensa escrita aos presidentes e chanceleres homens que até então chegaram ao poder?
Como a imagem pública seria construída através da narrativa das fotografias estampadas nas capas
dos grandes jornais? Haveria alguma diferença nesse enquadramento fotojornalístico, favorável ou
desfavorável, entre mulheres políticas de partidos de esquerda e direita?

A construção da representação imagética feminina numa perspectiva histórica
de longa duração
É possível apreender a construção da representação imagética feminina num processo
histórico e social que se insere no conceito do tempo de longa duração, que segundo Fernand
Braudel5 seria o tempo das estruturas e da mentalidade, cujas transformações se processam
lentamente. Dessa maneira, no decorrer da história do Ocidente foi forjada uma tradição de costumes
e convenções de se representar a mulher através da pintura. Concebida por estereótipos, tais imagens
estão num campo simbólico, enquanto que as masculinas noutro diametralmente oposto. A
representação da figura masculina é a personificação do poder representando uma coletividade por meio
da identificação com o representado “a presença de um homem depende da promessa de poder que
Patriarcado é uma palavra muito antiga, que mudou de sentido no século XIX com as teorias evolucionistas das
sociedades humanas. Christine Delphy na obra, Dicionário crítico do feminismo, organizada por Helena Hirata (2009)
afirma que na década de 1970, no Ocidente, com a segunda onda do movimento feminista a palavra recebe nova
acepção, designando uma ordenação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, exclusivamente o poder é dos
homens. Nesse sentido, o patriarcado é praticamente sinônimo de “dominação masculina” ou de opressão das
mulheres. Não mais que outros termos de Ciências Sociais o termo “patriarcado” não tem uma definição estrita e
tampouco uma com a qual todos estejam de acordo. Mas pretende descrever um sistema total que impregna e comanda
o conjunto das atividades humanas coletivas e individuais que não é casual. (HIRATA et al, 2009).
5 BRAUDEL, Fernand. A longa duração. In: Escritos sobre a História. Lisboa: Perspectiva, 1992.
4
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emana” segundo John Berger6. Ainda que seja uma presença fabricada transmitindo o que não
corresponde aos fatos a intenção é pretender um arbítrio sobre os demais.
Em grande contraste com a presença fabricada da figura masculina, a mulher é representada
como um objeto visual por artistas homens e para satisfazer o olhar masculino. A aparência social da
mulher forjada por essas pinturas teve um papel pedagógico em relação às próprias mulheres, ensinandoas que o seu próprio sentido daquilo que se é, é superado pela apreensão de ser apreciada como tal por
outra pessoa, como uma visão.

Figura 1: A grande odalisca - Jean-Auguste Dominique Ingres. 1814.
Fonte: https://www.louvre.fr/en/recherche-globale.

Na imagem acima, A grande odalisca de Ingres, é possível apreender como no imaginário
da arte ocidental, o corpo das mulheres foi construído constituindo uma “pedagogia visual do
feminino que naturaliza e legitima o corpo da mulher como objeto de contemplação” de acordo
com Luciana Loponte7. Na construção social do modelo de mulher no decorrer do tempo as
relações de poder se mantiveram assimétricas e a objetificação feminina naturalizada pelos padrões
convencionados e adotados em cada época.

Da sufragista à cidadã
O século XIX demarcou de modo preciso, a distinção entre vida pública e vida privada e qual
gênero deveria ocupar cada espaço. Numa sociedade patriarcal, a vida pública obviamente foi destinada

6
7

BERGER, 1992, p. 49.
LOPONTE, 2008, p. 152.
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ao masculino. Enquanto que a vida privada foi relegada no ambiente doméstico ao feminino. Na França,
as mulheres após a Revolução Francesa conseguiram adquirir direitos civis, e como afirma Michelle
Perrot8 estes “transformaram o casamento num contrato civil suscetível de ser rompido pelo divórcio e
o reconhecimento da igualdade de todos os herdeiros, sem distinção de sexo, contudo não conquistaram
direitos políticos”.
A luta por direitos políticos para as mulheres ainda se prolongou por mais de um século após
a Revolução Francesa. As mulheres enveredaram na luta pelos direitos políticos através da
correspondência, depois pela literatura e por fim pela imprensa. As poucas jovens mulheres que
romperam com o silenciamento nas fábricas onde trabalhavam no início do século XIX escutavam que
falavam como um homem, ou que deveriam ser homens disfarçados de mulher, pois que somente
homens saberiam falar daquela maneira. Com o passar do tempo passaram a sofrer reproche, zombaria
e caricaturas na imprensa, o que denuncia a exclusão feminina da cidadania política.
Apenas no século XX, no plano da representação feminina, o modelo ideal adotado pelos
pintores dentro da concepção de arte acadêmica tradicional com as correntes de vanguarda artística se
modifica. Contudo o paradigma da objetificação feminina migrou para meios de grande difusão como a
fotografia, o merchandising, o jornalismo e a televisão, todos protagonizados por homens. Sendo os
fotógrafos, segundo Ana Maria Mauad9, mediadores culturais, pela produção de imagens para a imprensa
capitalista difusora dessas narrativas visuais polissêmicas, que foi responsável por erigir como
comunidade imaginada o sentido de nação.
No século XX, a sociedade contemporânea é inundada num crescente por imagens capturadas
por meios técnicos de produção, apreensão, divulgação e circulação, que “fazem crer que a palavra não
é mais a forma predominante de se ler, ou apreender o mundo ocidental globalizado” segundo Nicholas
Mirzoeff10. Neste ínterim, o turbilhão de imagem, “o ver é bem mais do que crer. Não é apenas parte da
vida cotidiana, é a vida cotidiana”, salienta Anateresa Fabris11.
A partir dos anos 1960, segundo Carla Pinsky12, outra representação feminina auferiu novos
delineamentos substituindo a imagem da sufragista, “a mulher cidadã”, que por meio do feminismo e
movimentos sociais buscava mais espaço na vida pública. A partir desse período, a participação feminina
se expandiu penetrando espaços tradicionalmente masculinos como o militar. Entretanto o espaço
político permanecia hermético para a representatividade feminina; as lutas pela emancipação e direitos

PERROT, 1998, p. 73.
MAUAD, 2008, p. 207.
10 MIRZOEFF, 2004, p. 17.
11 FABRIS, 2007, p. 31.
12 PINSKY, 2016, p. 538.
8
9
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iguais combatiam em várias frentes, como pela democracia, o fim da violência sexual e doméstica e
contra a discriminação.
No contexto de ditadura militar na América do Sul, Dilma Rousseff, Michelle Bachellet e
Cristina Kirchner como militantes de esquerda tiveram intensa participação política na luta pela
restituição da democracia de seus países. Essa mulheres políticas fazem parte de uma geração de
mulheres integrantes de movimentos de mulheres e feministas, e ativistas políticas da década de 1970
que foram denominadas “mulheres politicamente perigosas” segundo Carla Pinsky13, e que nas décadas
seguintes se empenharam e se engajaram pela redemocratização de seus países e ampliação do espaço
político menos desigual, uma demanda que permanece atual no século XXI.
Na década de 1990, a partir da unificação das duas Alemanhas, Angela Merkel foi eleita e
reeleita para o parlamento (Bundestag) e se tornou ministra de Estado. Hillary Clinton na década de 1970
foi assessora jurídica do Congresso e cofundou a associação de advogados em defesa das crianças e
famílias do Arkansas. Theresa May em 1997 foi eleita para o Parlamento, e entre 1999 e 2010
desempenhou diversas funções nos gabinetes de sombra do Partido Conservador, que são gabinetes
paralelos aos que estão no governo de situação para analisar e criticar as políticas implementadas.
Estando na esquerda, ou centro ou direita, todas essas mulheres participaram ativamente da
vida política de seus países, e quando chegaram ao poder já traziam uma imagem pública. Nenhuma
delas pode ser identificada como feministas, ainda que algumas sejam de esquerda.
Apesar da conquista dos direitos políticos legais e dos direitos civis, ressalta Marcela Tobar14,
as mulheres, que na atualidade correspondem a mais da metade da população de seus países, nas
democracias da América Latina “continuam sendo uma minoria que ascende aos altos cargos do poder
executivo e até mesmo do poder legislativo”. Essa realidade se deve a desigualdades de gênero, salarial,
jornada tripla de trabalho, crenças de incapacidade feminina para a política, além do comportamento
político dos partidos e sistemas eleitorais.
Nesse cenário político e social de desigualdades de gênero, em que a mulher ainda luta contra
os silenciamento e estereótipos normativos de feminilidade, é um ruído e tanto para as estruturas
machistas de poder político e social que três mulheres tenham sido eleitas e reeleitas presidentas na região
sul da América Latina.

Fotografia e fotojornalismo

13
14

PINSKY, 2016, p. 539.
TOBAR, 2008, p. 14.
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A fotografia, que surgiu nos anos de 1830, somente foi incorporada nas páginas dos
periódicos após algumas décadas do século XIX por questões de aperfeiçoamento tecnológico para
impressão. Ao proporcionar uma apreensão e representação imagética do real fidedigna, a
fotografia construiu e legitimou a concepção de ser um espelho da realidade. Concomitante ao
aperfeiçoamento da técnica e das câmeras, ocorreu a profissionalização do ofício dos fotógrafos e
a atuação dos mesmos na imprensa.
Nas páginas dos jornais e revistas ilustradas do início do século XX, as fotografias
alcançaram um protagonismo na imprensa,
a industrialização da fotografia permitiu sua rápida absorção pelos meios
racionais – ou seja, burocráticos – de gerir a sociedade. (...). As fotos foram
arroladas a serviço de importantes instituições de controle, em especial a família
e a polícia, como objetos simbólicos e fontes de informação. (...) A visão
“realista” do mundo compatível com a burocracia redefine o conhecimento como técnica e informação. As fotos são apreciadas porque dão informações.
Dizem o que existe; fazem um inventário.15

No final do século XIX os fotógrafos desenvolveram uma nova linguagem, a fotografia
documental, ou também conhecida como um dos artefatos jornalísticos 16 empregado pela
imprensa, o fotojornalismo. O fotojornalismo foi considerado à princípio, como um trabalho
fotográfico destinado à reprodução impressa para jornais, revistas, livros, e caracterizado pela
obtenção de imagens espontâneas, singulares ou informais de acontecimentos cotidianos de
ocorrências sociais agudas ou de episódios excepcionais como batalhas, protestos populares, entre
outros eventos,
uma forma instantânea de prestar contas do mundo, em sua imediata
autenticidade, aproximando-se às vezes da pesquisa ou do registro etnográfico.
Como o controle que o fotógrafo tem sobre o desenrolar das ações, sobre as
circunstâncias ou sobre a luminosidade é mínimo, exige-se dele um alto grau de
percepção ao “momento decisivo”, como o chamou Henri Cartier-Bresson. Ou
seja, o instante (ou uma sequência deles) em que a ação revela emoções vividas
(medo, alegria, angústia, violência, entusiasmo, ternura, humor) e sintetiza o
significado social que dela se possa extrair para a compreensão do acontecido 17.

SONTAG, 2004, p. 32.
Em Uma história crítica do fotojornalismo ocidental, o autor Jorge Pedro Sousa (2000), se propõe a analisar as fotografias
jornalísticas como artefatos de gênese pessoal, social, cultural, ideológica e tecnológica. Souza afirma que o
fotojornalismo herdou a concepção de verdade da fotografia. Entretanto, com a profissionalização dos fotojornalistas
ocorreu o surgimento de diversos gêneros foto jornalísticos, como o realista. Dessa forma, ocorre uma mudança de
status de verdade para credível nas imagens produzidas pelo fotojornalismo.
17 CUNHA, 2003, p. 293.
15
16
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Assim, o princípio do moderno jornalismo, através da foto documental como processo de
criação genuíno do profissional da fotografia trazia em si o ensejo da transformação social. Segundo
Sousa, o fotojornalista tradicionalmente ambiciona revelar o fato no momento em que acontece,
“tendendo a basear a sua produção no que poderíamos designar por um discurso do instante, ou
uma linguagem do instante”18.
O século XX, que foi marcado por profundas transformações, na análise de Eric
Hobsbawm foi classificado como a Era dos Extremos, título de sua obra, onde apreende como esse
período histórico recente perpassou da “Era das Catástrofes, que se estendeu de 1914 até depois
da II Guerra Mundial para uma espécie de Era de Ouro com extraordinário crescimento econômico
e transformações sociais”19 (HOBSBAWM, 2009, p. 15). O historiador ressalta que no Ocidente,
nesse ínterim, foi através do fotojornalismo a descoberta da fotografia como meio de comunicação
e à ilusão de que a câmera não mente, ou seja, que de algum modo ela representava uma verdade
fidedigna. A partir de então, a ideia de que notícias e fotografias eram inseparáveis estava arraigada
no imaginário coletivo20.
Para Helouise Costa não basta analisar e definir o fotojornalismo apenas como a narrativa
de acontecimentos da atualidade representados por fotos e textos,
cabe considerar o fotojornalismo uma forma de representação social
historicamente determinada, portanto em constante transformação. Trata-se de
um fenômeno ativo da vida social, como conformador de visões de mundo e
orientador de atitudes concretas dos indivíduos. Nesse sentido, cada sociedade
terá a sua perspectiva particular do que constitui o terreno do fotojornalismo, das
condições materiais de sua prática e das orientações políticas ou mesmo o
trabalho de fotógrafos que defendem posicionamentos éticos divergentes em
relação à profissão. O entendimento do fotojornalismo como fenômeno
histórico leva a perceber a inutilidade de tentar estabelecer definições e a
necessidade de situá-lo no contexto do sistema que lhe confere legitimação
social.21

De acordo com Susan Sontag22, se as fotos além de uma interpretação, assim como as pinturas
e a escrita, “não parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da
realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir”. A fotografia para Annateresa Fabris23 parece estar
imune a todo tipo de desconfiança quando transita pelo imaginário social, “tanto que há imagens que se
SOUSA, 2000, p. 6.
HOBSBAWM, 2009, p. 15.
20 Na obra Imagens e Imaginário na História, o autor Michel Vovelle analisa a contribuição essencial da imagem ao
estudo das mentalidades coletivas em que as mesmas podem ser apreendidas como imagem-testemunho, que relata e
contribui para construir o acontecimento em toda sua espessura política, social e cultural (VOVELLE, 1997).
21 COSTA, 2012, p. 31.
22 SONTAG, 2004, p. 15.
23 FABRIS, 2007, p. 35.
18
19
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tornaram símbolos de um determinado momento, enfeixando em si um conjunto de valores não apenas
visuais, mas também éticos e estéticos". Dessa forma, afirma Carla Pinsky desvendar as relações e a
história por detrás dessas fotografias compreendendo “a criação, a divulgação e a manipulação das
imagens é muito importante. Dominá-las confere poder”24.

Mulheres políticas exercendo o poder pelas lentes fotográficas
Nos últimos anos em que se testemunhou políticas da geração da mulher cidadã chegando
ao poder na Alemanha, Angela Merkel e em altos cargos do poder executivo nos EUA, Hillary
Clinton. São mulheres, assim como a brasileira Dilma Rousseff, que fizeram e fazem uso das calças
e terninhos femininos, que Beard descreve como “uniformes de mulheres políticas” 25. Anne
Hollander afirma que o terno permanece o uniforme do poder oficial, sugere diplomacia,
compromisso, civilidade e autocontrole físico. A mulher quando usa uma aproximação do terno
masculino sua sexualidade é neutralizada, transmitindo respeitabilidade, uma aparência de
confiabilidade e discreta virilidade 26.

Imagem 3: Angela Merkel e Hillary Clinton com seus uniformes de mulheres políticas.
Fonte: https://www.rexfeatures.com/search/?kw=Angela+Merkel+and+Hillary+Clinton&js-site-

search_submit=Go&order=newest&iso=GBR&lkw=&viah=Y&stk=N&sft=&timer=N&requester=&ip
rs=f

Segundo Beard, “não temos modelo para a aparência de uma mulher poderosa, a não ser

que ela se parece bastante com um homem”27. A autora em questão salienta que os terninhos

PINSKY, 2016, p. 541.
BEARD. 2018, p. 62.
26 HOLLANDER, 1996.
27 BEARD, 2018, p. 63.
24
25
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normativos e as calças são oportunos e podem sinalizar uma renúncia aos ditames da moda.
Contudo podem ser incluídos na estratégia de tornar a mulher mais masculina e apropriada ao
poder.
Nas imagens das posses de Michelle Bachelet nas imagens abaixo, pode-se observar como
a roupa de posse do primeiro para o segundo mandato se tornou muito mais sóbria, menos
feminina e muito próxima do terno masculino. A estratégia não apenas tenta mostrar uma mulher
adequada ao exercício do poder, mas também um corpo desprovido de feminilidade, características
que sempre foram atribuídas às mulheres como futilidade, superficialidade e sedução. O corpo da
mulher política não pode representar uma ameaça aos homens que sempre dominaram o espaço
antes masculino da política. Nas capas do periódico El Mercurio, foi possível aferir que a presidenta
Bachelet sempre recebeu um enquadramento bastante respeitoso nas fotografias publicadas no
jornal.

Imagem 4: Michelle Bachelet em sua posse em 2006. Imagem 5: Michelle Bachelet em seu segundo mandato.
Fonte 4:https://es.slideshare.net/josefinaborjac/el-mercurio-artes-y-letras
Fonte 5: https://www.telesurenglish.net/news/Chile-at-the-Crossroads-An-Election-Haunted-by-the-Ghost-of-thePinochet-Dictatorship-20171119-0016.html

Muito diferente do tratamento recebido por Dilma Rousseff e Cristina Kirchner. O jornal
argentino, Clarín, chegou a publicar uma foto das presidentas com as cabeças decepadas. A
fotografia parece sugerir que as duas mulheres políticas não possuem cérebro. Cristina Kirchner
que sempre manteve um estilo muito próprio de se vestir conservando sua feminilidade em suas
roupas, corte de cabelo e maquiagem teve sua imagem pública associada à frivolidade, futilidade e
incapacidade do exercício de comando do país. Dilma Rousseff em seu estilo sóbrio e simples era
julgada por não cultivar as características de feminilidade que Cristina manteve durante os dois
mandatos.
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Imagem 6: No jornal argentino Clarín, foto de Dilma Rousseff e Cristina Kirchner com cabeças decepadas.
Fonte: https://www.clarin.com/clarin-em-portugues/distancia-conflitos-comerciais-eleicoesproblemas_0_SJVrxe99Dml.html

As fotografias de Hillary Clinton durante a corrida presidencial norte-americana em alguns
momentos se assemelham as fotografias de Dilma Rousseff nas capas do jornal O Globo. Hillary
e Dilma quando discursam ou concedem entrevistas gesticulam bastante enquanto falam e não são
comedidas nas expressões faciais, características muito bem exploradas pelo fotojornalismo que
busca capturar o momento decisivo. A partir do gestual capturado pelo fotojornalista na sua
característica do instantâneo e nas opções dos ângulos escolhidos, as imagens das duas políticas em
suas linguagens corporais de gesticular livremente e sua expressividade facial marcante enquanto
falam foram uma fonte inesgotável para novas fotografias que permitiram essa inferência com a
mulher combativa, destemperada, agressiva e autoritária.

Imagem 7: Hillary Clinton discursando em 2016.
Fonte: https://www.washingtonexaminer.com/opinion/hillary-clintons-team-pressured-the-new-york-times-intoprinting-misleading-corrections
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Imagem 8: Dilma Rousseff discursa.
Fonte: https://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=201020151205

Na imagem de capa acima do jornal, O Globo, de 05 de dezembro de 2015 a linguagem do
instantâneo é levada ao extremo, primeiro ao aproveitar expressão facial de Dilma Rousseff
discursando num momento em que a câmara de deputados aceitava o pedido de abertura do
processo de impeachment contra ela sem que houvesse cometido crime de responsabilidade. O ângulo
escolhido pelo fotógrafo deixou livre o fundo da foto para que fosse inserida outra imagem
distorcida da presidenta retirada de outro momento e época. Ao se observar o corte de cabelo da
imagem em segundo plano, simulando um telão ao fundo, e comparar com o corte de cabelo atual
de Dilma da fotografia, pode-se aferir que há uma montagem. As duas imagens colocadas juntas
ampliam a sensação de desespero da presidenta e de descontrole emocional.

Conclusão
Na construção social do modelo de mulher, as relações de poder são assimétricas e a
objetificação feminina é naturalizada pelos padrões convencionados adotados. Esses estereótipos
de feminilidade construídos historicamente na linguagem social da arte, da política e da cultura se
perenizaram numa rede de discursiva, em que as representações de mulheres no poder produziram
novos estereótipos e estigmas. Na história e no presente, a questão do poder está no centro das
relações assimétricas entre homens e mulheres, de forma diluída no senso comum em que o
machismo é o modus operandi do patriarcado. Será possível encontrar um modelo para a aparência
de uma mulher poderosa? Ou que essas mulheres não sejam desconstruídas no exercício de seu
cargo político legítimo sendo associadas ao autoritarismo, descontrole emocional e histeria?
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No caso específico de Dilma Rousseff, é possível perceber a diferença de tratamento
recebida nas fotografias do jornal O Globo em relação aos seus antecessores no exercício da
presidência da República. A presidenta encarna o desafio inaugural de ser a primeira mulher a
exercer o mais alto cargo do poder executivo da nação. Assim personifica um desvio de gênero no
âmbito masculino da política antes controlado e dominado apenas por homens.
Quando o ser humano é objeto de uma foto, essa imagem está na categoria do político,
pois fotografias são utilizadas para controlar opiniões e manipular reações. O espaço encontrado
pelas mulheres na vida política é um espaço de costumes masculinos e de tradições machistas. Seus
corpos precisam ser e estarem controlados por roupas masculinizadas, e de preferência que
abdiquem das características da feminilidade para que não sejam percebidas como ameaça aos
homens e angariem respeitabilidade. Contudo, ainda que se esforcem para estarem adequadas ao
espaço da política são criticadas e julgadas por sua aparência como uma mulher comum
independentemente de serem de esquerda ou de direita.
Na atualidade, em que as questões de gênero estão polarizadas, representatividade é
empoderamento para uma grande parcela da população feminina e uma ameaça aos redutos
patriarcais e misóginos da política partidária e diversos setores sociais. Se como mulheres nos
vemos e nos constituímos através dessas imagens, e o que nós vemos nos olha, quem somos nós
mesmas através das imagens dessas mulheres políticas exercendo o poder de comando e decisão
no reduto até bem pouco tempo atrás masculino da política.
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“Fazendo da pena uma espada”: colaboração intelectual de
Alina Paim a revista Momento Feminino (1947-1955)
Gabriel Moura Silva 1

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar à contribuição intelectual da escritora e comunista
sergipana Alina Paim, a revista Momento Feminino, entre 1947-1956. Para tanto, buscamos
demonstrar a revista como um importante núcleo de sociabilidade, sendo responsável por
contribuir para a consolidação da escrita de autoria feminina no Brasil. Objetiva-se também, realizar
uma reflexão sobre o papel da intelectualidade dentro da cultura política comunista, buscando
demonstrar como o Partido Comunista Brasileiro atuou no “recrutamento” de grandes nomes da
cultura nacional, para a construção e disseminação de sua ideologia no imaginário popular.
Finalmente, pretende-se colocar em evidência a participação feminina neste processo, destacandoas enquanto sujeitos históricos.
Palavras-chave: Momento Feminino. Alina Paim. Partido Comunista Brasileiro. Escrita feminina.
Autoria feminina.
Abstract: The aim of this article is to present the intellectual contribution of the sergipana writer
and communist Alina Paim, the magazine Feminine Moment, between 1947-1956. To this end, we
seek to demonstrate the magazine as an important core of sociability, being responsible for
contributing to the consolidation of writing by feminine authors in Brazil. It also aims to make a
reflection on the role of intellectuality within the communist political culture, seeking to
demonstrate how the Brazilian Communist Party acted in the "recruitment" of big names of
national culture, for the construction and dissemination of yours ideology in the popular
imagination. Finally, we intend to highlight the feminine participation on this process, highlighting
them as historical subjects.
Keywords: Feminine Moment. Alina Paim. Brazilian Communist Party. Feminine writing.
Feminine Authorship.

Introdução
Dentre os inúmeros aspectos que envolvem as discussões acerca da representação cultural
da mulher na história, um dos pontos mais recorrentes trata-se de seu esquecimento e silenciamento
enquanto sujeitos históricos. Tal ofuscamento do protagonismo feminino na história – tanto como
sujeito, quanto objeto do discurso histórico – durante séculos partiu de textos obviamente escritos
Mestrando em História – Cultura e Identidade pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Bolsista pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Orientado pelo professor Dr. Danilo J.
Zioni Ferretti. E-mail: gabrielmslv@hotmail.com.
1
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por homens, representando a mulher apenas como um objeto que facilmente era manipulado pelo
poder e supremacia masculina. Assim, até a segunda metade do século XIX, os grandes, médios e
pequenos eventos históricos foram marcados pela narrativa masculina, tanto por sua autoria, como
também por enfatizar os seus feitos.
Nesse sentido, com o surgimento de movimentos sócias, culturais e políticos em escala
global, como o socialismo, o comunismo, o feminismo, o sufragista, observou-se um
redirecionamento na história do pensamento social, bem como o nascer de uma “nova mulher”.
Com o apoio de novas teorias sociais, o sujeito feminino, historicamente inferiorizado e oprimido,
passou a ganhar legitimidade e compor um discurso que durante séculos havia sido negligenciado.
Desse modo:
No século XIX, recuperou-se uma imagem mais nítida das mulheres através de
diários, fotos, cartas, testamentos, relatórios médicos e policiais, jornais e
pinturas. No século XX elas ganharam visibilidade por meio de livros e
manifestos de sua própria autoria, da mídia cada vez mais presente, dos sindicatos
e dos movimentos sociais dos quais participam, das revistas que lhes são
diretamente dirigidas, dos números com que são recenseadas. Enfim, toda sorte
de documentos que o historiador utiliza para desvendar o passado foram
largamente consultados para jogar o máximo de luz sobre histórias tão ricas e tão
diversas.2

Com essa virada epistemológica, passou-se a questionar o pensamento já sistematizado da
supremacia masculina, fazendo com que, mesmo que de maneira lenta e gradual, a mulher
assumisse múltiplos e distintos papeis sociais, inclusive o de autoras de suas próprias histórias.
Obviamente, como trata Débora Cristina Esser, os primeiros escritos de autoria feminina não
obtiveram muito sucesso, graças aos séculos de patriarcalismo3, em que o androcentrismo e
misoginia haviam se enraizado ao pensamento social, sendo assim:
Mulheres envolvidas com política, protestos sociais e agora com a criação
literária, não eram vistas com bons olhos pela sociedade do século XIX, ainda
enraizada pelos pensamentos patriarcalistas e subalternos nos séculos anteriores.
Assim, excluídas de uma efetiva participação nas decisões sociais, as mulheres
sentiam-se cada vez mais distantes de ocuparem cargos públicos ou
desempenharem qualquer atividade que fosse até então realizada por homens,
inclusive a educação lhes era negada.4

PRIORE, Mary Del. História das Mulheres no Brasil. São Paulo, SP: Editora Contexto, 2012, p. 08.
ESSER, Débora Cristina. Literatura de autoria feminina - mulheres em cena, na história e na memória. In: Revista Línguas
& Letras – Unioeste – Vol. 15 – Nº 30 – Segundo Semestre de 2014.
4 ESSER, Débora Cristina. Op. Cit. p. 10.
2
3
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Primeiramente, o artifício encontrado para driblar o patriarcalismo e a discriminação em
torno da escrita de autoria feminina, foi à utilização de pseudônimos, que a princípio manteria o
sigilo da identidade da autora, e mais tarde seria considerado um dos maiores precedentes para a
consolidação de um direito de expressão de escrita. Assim:
No início do século, foi comum escritoras adotarem, um pseudônimo para
encobrirem a identidade, para serem aceitas pelo público. Nas últimas décadas a
adoção do pseudônimo passa a ter outra conotação, começa a ser usado como
palavra de poder, marca de um batismo privado para o nascimento de um
segundo eu, um nascimento para a primazia da linguagem que assinala o
surgimento da escritora.5

Posteriormente, a busca pela autonomia autoral feminina tomou conta dos discursos de
luta da intelectualidade feminina, principalmente em relação aos textos masculinos e a subjugação
da mulher. Assim, ao fazerem da pena a sua espada, estas mulheres precisaram antes escapar das
narrativas masculinas que historicamente as definiam como “ninharia, nulidade ou vacuidade,
como sonho e devaneio, e tiveram de adquirir autonomia para propor alternativas a autoridade que
as aprisionava”.6
No Brasil, a imprensa foi um dos principais meios pelos quais a mulher buscou a
legitimação de sua escrita. Esta imprensa feminina a qual nos referimos aqui se trata daquela
pensada, criada e escrita por mulheres. De acordo com Susana Bornéo Funck, nem sempre a escrita
feminina é produzida por mulheres, portanto, prestigiamos aqui o termo escrita de autoria
feminina, ou seja, o fazer literário efetivamente realiado por mulheres 7. Desse modo:
Uma escrita de autoria feminina centra-se na relação cultural de mulheres em
sociedade. Não é a escrita que simplesmente fala de mulheres, pois homens
sempre escreveram sobre mulheres, sem necessariamente produzirem uma
escrita feminina. A escrita feminista busca o menor, o microscópico, perpassa
pela leveza estranha, pela delicadeza trágica, a sua política é a da subjetividade. 8

Nesse sentido, destacamos o periódico Momento Feminino “fundado, dirigido e redigido por
mulheres”9. Fundado em 1947, pela ala feminina ligada ao Partido Comunista do Brasil, que em

SHARPE, Peggy. Entre resistir e identificar-se – para uma teoria da prática da narrativa brasileira de autoria feminina.
Florianópolis, SC:Editora Mulheres, 1997, p. 431.
6 Idem. Ibdem. p. 409.
7 FUNCK, Susana Bornéo. Da Questão da Mulher à Questão do Gênero. In: FUNCK, Susana Bornéo (Org). Trocando
Ideias Sobre a Mulher e a Literatura. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1994.
8 TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Escrita de mulheres e a (des)construção do cânone literário na pós-modernidade: cenas
paranaenses. Guarapuava, PR: Unicentro, 2008, p. 42.
9 JEAN, Yvone. Momento Feminino. In: Diário de Notícias.Rio de Janeiro: ano 17, n. 7606, 12 de ago de 1947. p. 03.
5

NEHSP – UFJF

155

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

1961, passou a ser chamado Partido Comunista Brasileiro (PCB)10. Espera-se demonstrar a revista
pecebista como importante núcleo intelectual feminino brasileiro, a partir do final da década de
1940. Para tanto, tomamos como foco principal, a colaboração intelectual da escritora sergipana
Alina Paim, refletindo sobre o entrecruzamento de sua produção cultural e a cultura política
comunista.
Por conseguinte, seguimos a perspectiva teórica do historiador francês Jean-François
Sirinelli, o qual apresenta a/o intelectual, social e histórico; como receptor, produtor e
intermediador de ideias. Para o autor, a expressão envolve duas concepções, “uma sociológica e
cultural, que engloba mediadores cultuais: jornalistas, escritores e sábios; outra política, fundada na
noção de engajamento, direto ou indireto, sendo as duas complementares, podendo e devendo ser
articuladas”11. Portanto, Sirinelli aponta para uma categoria de análise que apresente o agente
cultural e suas inscrições socialmente emergentes, trazendo a tona o emprego de questões sobre “a
reconstrução de itinerário (trajetória), estruturas de sociabilidade e noção de geração”12, sendo que
neste artigo trataremos apenas das duas primeiras, trajetória (da revista e de Alina Paim) e estruturas
de sociabilidade (revista).

A revista Momento Feminino como estrutura de sociabilidade
Em 25 de julho de 1947, uma sexta-feira, chagava as bancas dos principais centros urbanos
brasileiros, a primeira edição periódico Momento Feminino, criado, dirigido e escrito pelas mulheres
ligadas ao PCB, sendo pensado como “um órgão educacional e orientador da mulher brasileira. E
todo o jornal é um desenvolvimento dos problemas das mulheres de todas as condições sociais,
desfilando no palco de papel”13. As revistas, segundo Sirinelli, representam uma das formas pelas
quais são instauradas as estruturas de sociabilidade entre os intelectuais, sendo produtos de forças
antagônicas de “adesão (pelas amizades, fidelidades e influências) e de exclusão (pelas posições
tomadas, debates suscitados e cisões resultantes)”14. Assim, podem apresentar tanto características
harmônicas e de credo comum como também de hostilidades, tensões e conflitos.

Diante das tensões que envolveram o Partido, seus processos de cassação e ilegalidade, utilizaremos neste artigo a
nomenclatura Partido Comunista Brasileiro e a abreviação PCB, evitando assim as confusões que envolvem a sigla.
11 SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In. REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
1996, p. 244.
12 Idem. Ibdem. p. 245.
13 MOMENTO FEMININO. III Congresso Brasileiro de Escritores.Rio de Janeiro: 02 mai. 1950, p. 06.
14 SIRINELLI, Jean-François. SIRINELLI, Jean-François. As elites culturais. In. Para uma história cultural. Lisboa: Ed.
Estampa, 1996. p. 259.
10
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No caso do Momento Feminino, a possibilidade de um lugar de fala feminino, obviamente foi
o responsável por unir a intelectualidade feminina em seu corpo editorial. Nas páginas do periódico,
além das tradicionais pautas comuns em revistas femininas, como questões de beleza, maternidade,
cuidados com o lar, o editorial comunista apresentava nitidamente a função de órgão de orientação
política da mulher brasileira, ou seja, abordando temas universais e que se diferenciam por meio do
ponto de vista, de universos criados e, principalmente, do meio social da qual se origina e das
condições antropológicas, socioeconômicas e culturais”15. Por tratar-se de um órgão de
comunicação diretamente ligado a um partido político marcado pelo anticomunismo 16, o Momento
Feminino, buscou imbricar as questões relativas à emancipação feminina à ideia da luta de classes.
Dentre as inúmeras pecebistas que colaboraram intelectualmente com a revista, destacamos
Arcelina Mochel; Nice Figueiredo e Alina Paim.
Além de ter atuado como vereadora do Rio de Janeiro pelo PCB, entre 1946 e 1948,
Arcelina Mochel ocupou o cargo de diretora geral da revista e colaborou com a coluna “Nossos
Problemas”, na primeira página das edições do periódico. Por outro lado, a advogada Nice
Figueiredo, foi responsável por “combater as desigualdades entre homens e mulheres no mundo
do trabalho, nas relações familiares e no campo da moral sexual; todas elas ratificadas na esfera
jurídica”17, em sua coluna “Direitos da Mulher”. Por fim, Alina Paim - a qual trataremos com mais
detalhes na próxima seção – colaborou principalmente com contos, os quais tratam de diversas
situações sobre a condição feminina e seus desdobramentos.
Ademais, o Momento Feminino circulou de 1947, ano de sua primeira edição, até 1956, ano
de seu último exemplar. Em seus dois primeiros anos de circulação, 1947-1948, esteve
semanalmente nas bancas de todas as principais cidades do Brasil. Em 1949-1951, tornou-se edição
mensal, com exceções para as edições especiais comemorativas. De 1952 até 1956, circulou de
forma não regular, reduzindo a sua tiragem e número de páginas. Durante os anos de circulação,
seus exemplares apresentavam de 8 a 10 páginas, em média; e variaram o seu custo de Cr$1,00 em
1947, até Cr$4,00 em 195618.
Enfim, o Momento Feminino apresenta-se como um importante meio pelo qual estas mulheres
conseguiram projetar as imagens de si próprias e da sociedade que as rodeavam, trazendo a tona

TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Op. Cit. p. 48.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo:
Perspectiva: Fapesp, 2002.
17 ALVES, Iracélli da Cruz. Nice Figueiredo, Momento Feminino e o debate feminista no Brasil.In: Seculum – Revista de História
[40], João Pessoa: jun/jul de 2019, p. 267.
15
16

18

ALVES, Iracélli da Cruz. Op. Cit. p. 266.
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um jogo de ideias e ideologias particulares e diferentes das masculinas, principalmente pela
subjetividade e ineditismo que apresentavam. Sendo assim:
A escrita feita por mulheres envolve a conquista da identidade de sua produção,
vencidos os condicionamentos de uma ideologia que a manteve nas margens da
cultura. Superadas as necessidades de apresentar-se sob o anonimato, de usar
pseudônimo masculino e de utilizar-se de estratégias para mascarar seu desejo, a
escrita de autoria feminina engaja-se, hoje, num processo de reconstrução da
categoria “mulher” enquanto questão de sentido e lugar privilegiado para a
reconstrução do feminino e para a recuperação de experiências emudecidas pela
tradição cultural dominante.19

Desse modo, através de uma forma de escrita repleta de características próprias, a mulher
redefiniu a sua própria história. Antes esquecida e silenciada, passou de personagem a autora, de
coadjuvante a protagonista, tanto das obras as quais assinam, mas também, das relações sociais e
históricas.

A trajetória pessoal e profissional de Alina Paim
Alina Andrade Leite nasceu na cidade de Estância (SE), em 1919. Ainda bebê mudou-se
com os pais, Manuel Vieira e Maria Portela de Andrade Leite, para Salvador (BA). Ainda muito
jovem perdeu a mãe e transferiu-se para Simão Dias (SE), para ser criada pela avó, pois seu pai
trabalhava como caixeiro viajante. Ralizou os estudos primários na Escola Menino Jesus e,
posteriormente, no Grupo Escolar Fausto Cardoso, ambos em Simão Dias. Retornando a Salvador,
em 1932, estudou no Colégio Nossa Senhora da Soledade, instituição administrada por freiras.
Nesta, Alina obteve seus primeiros passos como escritora, produzindo textos para o jornal interno
do colégio. Formou-se professora e lecionou em Salvador até 1943, ano em que conheceu e casouse com o médico Isaías Paim. Logo após mudou-se para o Rio de Janeiro com o esposo, agora já
chamada e reconhecida por Alina Leite Paim 20.
A produção cultural de Paim é caracterizada por dois períodos que se complementam. O
primeiro, em que suas obras destacam as condições sociais da mulher, seus problemas, conflitos e
tensões diante de uma sociedade patriarcal; e o segundo, após ingressar ao PCB, envolto a aspectos

19
20

TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Op. Cit. p. 45.
GILFRANCISCO. A romancista Alina Paim. Aracaju: Edições GFS, 2008.
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da cultura política comunista, no entanto, mantendo a condição feminina como centro de suas
obras. Dessa forma:
Alina Paim traça o perfil de mulheres que expõem seus sentimentos, que desejam
realizar-se como tal. Não há uma negação do ser feminino, mas uma luta para
não serem sufocadas. Elas apresentam como finalidade o questionamento da
ordem social, sobre os aspectos do real e do ideal. Dentre as ordens impostas
pela sociedade e discutidas nos romances, encontram-se a relação patriarcalista,
a relação matrimonial e principalmente à postura da mulher em meio a essa
realidade.21

Em Estrada da Liberdade, de 1944, Paim narra à história da jovem Mariana, que deixa a pacata
Simão Dias, para morar com a madrinha na periferia de Salvador. Concluindo o magistério, Mariana
vai lecionar em um educandário de freiras e, quando recebe seu primeiro salário, em que esperava
“uns trezentos cruzeiros, se não fosse isso, menos de duzentos não poderia ser”22 e recebe apenas
“sento e vinte cruzeiros”23. A reflexão proposta por Paim demonstra a institucionalização do
patriarcalismo, em que o trabalho feminino é desvalorizado em relação ao masculino, mesmo que
sejam feitas as mesmas funções e na mesma instituição. A obra ainda destaca a censura e proibição
da leitura de alguns romances por parte das freiras, por tratar-se segundo as religiosas de textos
imorais, além de apresentar a vida cotidiana na periferia de um grande centro urbano e todas as
mazelas sociais que acompanham quem vive nestes lugares.
Na obra Simão Dias, de 1949, Alina Paim trata sobre Maria do Carmo, que órfã de mãe vai
viver com as tias, onde fica encarregada dos afazeres domésticos. O foco da narrativa é a relação
da protagonista com as professoras Otaviana e Luíza, a primeira tradicional e rígida; a segunda,
vanguardista e amável24. Trata-se de uma obra que reflete a questão educacional, tanto sobre o
acesso feminino à instrução, como também da relação entre professor e aluno dentro do processo
de construção do conhecimento.
A Sombra do patriarca, de 1950, destaca a personagem Raquel que vai passar uma temporada
na fazenda de seu tio Ramiro. Chegando lá a protagonista se depara com um ambiente altamente
patriarcal, diferente da cidade, em que os novos padrões já haviam se modificado. Além disso, o
enredo apresenta uma crítica ao tradicionalismo padronizado sobre a profissão para a mulher.
Raquel sonhava em ser advogada, já sua prima Leonor, queria ser médica. “Neste jogo de discursos,
tio Ramiro diz que”advocacia não foi feita para mulher. Nem todas as profissões são próprias para
21MACIEL,

Luciana. As personagens femininas de Alina Paim: do lar à militância. In. Revista Eletrônica da Faculdade José
Augusto Vieira. Ano V, n. 7, 2012, p. 09.
22 PAIM, Alina. Estrada da liberdade. Rio de Janeiro: Editora Leitura, 1944, p. 11.
23 Idem. Ibdem.
24 Idem. Simão Dias. Rio de Janeiro: Editora Casa do Estudante, 1949.
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uma moça”25. Por fim, nesta obra Paim apresenta pela primeira vez uma relação mais direta com a
cultura política comunista, representada pela professora Gertrudes, a qual era militante do Partido.
Nesse sentido, as três primeiras obras de Paim representam uma simbiose entre as
experiências vividas pela autora e suas visões de mundo. Como Paim, suas personagens são
professoras, órfãs, periféricas, militantes e, sobretudo mulheres. Por outro lado, em sua quarta obra,
A hora próxima, de 1955, observamos com clareza a presença dos ideais comunistas. Alina Paim
ingressou ao PCB em 1946, “recebendo, das mãos de Luís Carlos Prestes, o Carnet de membro do
Partido”26. A partir de então, dividiu sua vida entre a carreira literária e organização partidária,
integrando o corpo editorial da revista o Momento Feminino; além disso, ocupou entre 1947 a 1948,
o cargo de segunda secretária da Associação Brasileira de Escritores e participou de diversos
congressos nacionais e internacionais representando o Partido.
Em seu livro A Hora Próxima, a autora versa sobre as questões políticas do Brasil. Publicada
em 1955, pelo “Editorial Vitória, como XII volume da Coleção Romances do Povo”27, a obra
representa o projeto político cultural de difundir os ideais socialistas através da literatura, seguindo
a proposta do Realismo Socialista, criado em 1934, por Andrei Zhdanov, intelectual próximo a
Stalin e membro do Partido Comunista Soviético. Os objetivos do Realismo Socialista eram em
linhas gerais, produzir materiais culturais que fomentassem a difusão do imaginário do Partido, de
forma simples, dentro das camadas populares pelo mundo28. Dessa forma, a missão de Alina Paim
foi debruçar-se sobre os acontecimentos que ocorriam em uma série de greves ferroviárias no
sudeste brasileiro, em 1949, e que contava com participação efetiva das mulheres dos operários
dentro do processo revolucionário.
Assim, A hora próxima é produto das experiências vividas pela autora durante o período em
que conviveu com as famílias grevistas vinculadas a Rede Mineira de Viação (RMV). O movimento
que se estendeu pelas cidades de Cruzeiro (SP), Soledade de Minas (MG), Três Corações (MG),
Itajubá (MG), Divinópolis (MG) e Barra Mansa (RJ) é mais um dos inúmeros ocorridos no Brasil
durante as décadas de 1940 e 1950, buscando entre outras reivindicações, melhores condições de
trabalho por parte dos operários, além de uma assistência maior à suas famílias. Sendo assim, a
obra destaca dois pontos centrais: a luta proletária, típica de uma produção comunista; e o

PAIM, Alina. A sombra do patriarca. Rio de janeiro: Editora Globo, 1950, p. 46.
TRIBUNA POPULAR. Homenagem do Partido do Brasil aos seus escritores e artistas. Rio de Janiero, 21 abr. 1946, p. 03.
27 MORAES, Dênis de. O Imaginário Vigiado: a Imprensa Comunista e o Realismo Socialista no Brasil (1947- 1953). Rio
de Janeiro, José Olympio, 1994, p. 62. “Durante o período em que o realismo socialista ficou em evidência no Brasil,
a Coleção Romances do Povo foi sua maior expressão literária”.
28 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Marxismo, cultura e intelectuais no Brasil. Salvador: Centro Editorial e Didático da
UFBA, 1995, p. 21.
25
26
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protagonismo feminino, representado pelas esposas dos ferroviários que assumem a frente das
ações. Sobre tais experiências, relatou a autora em entrevista ao jornal O Momento, em 1955:

Percorri primeiro os entroncamentos da Rede em Minas: Divinópolis, Soledade,
Três Corações e Itajubá. Aonde chegava não fazia nenhum segredo de meus
objetivos. Falava-lhes francamente de minha ideia, de meu desejo. Não sabia
ainda se daria certo. Muitas vezes ouvi com pequenas variantes essas frases: “É
da greve? Dá um romance, nem se duvida. Aconteceu tanta coisa”. Foi então que
recebi dos ferroviários e de suas companheiras a maior contribuição e estímulo.
“Se não aparecesse logo receberia um telegrama chamando, que Cruzeiro tem
história. Foi a gente que encabeçou a greve de setembro. Cruzeiro sozinho dá
um romance inteiro”. E tudo isso foi me puxando para dentro de suas vidas,
fazendo nascer em mim a necessidade íntima que seria possível fazer o
romance.29

Desse modo, trata-se de uma obra com forte teor político, mas que também coloca em
evidência o protagonismo feminino, o que acreditamos definir Paim como uma autentica
representante da escrita de autoria feminina a qual aqui defendemos, ou seja, aquela escrita
transgressora e que não isola a mulher do seio social, mas a coloca em constante diálogo e
participação dentro das relações sociais mais amplas e complexas. Sendo assim:
“[...] a reflexão sobre a escrita de autoria feminina remete ao processo histórico
que a produz, como fenômeno cultural, bem como as relações de poder no
contorno de interesses que ocorrem na sociedade e que irão influenciar em seus
significados. Dessa forma, é preciso refletir sobre o passado para que se possa
compreender o presente.30

Diante disso, embora Paim tenha publicado 10 obras31 em toda sua carreira como escritora,
após 1958 observa-se seu afastamento gradativo das ações ligadas ao PCB, principalmente após as
denúncias públicas ao stalinismo discursadas no Relatório de Nikita Khrushchov, por ocasião do
XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, retornando a militância no
início dos anos de 1960. Mas isso é discussão para outro artigo que pretendemos produzir
posteriormente.

PAIM, Alina. Alina Paim fala sobre “A hora próxima”. In: O Momento: Bahia, 05 jun 1955, p. 04-05.
TEIXEIRA, Níncia Cecília Ribas Borges. Op. Cit. p. 67.
31 CARDOSO, Ana Maria Leal. Alina Paim – uma romancista esquecida nos labirintos do tempo. Aletria. Belo Horizonte:
FALE/UFMG, vol. 20, 2010, p. 127-135. Estrada da Liberdade (1944); Simão Dias (1949); A Sombra do Patriarca (1950);
A hora próxima (1955); Sol do meio-dia (1961); a trilogia de Catarina composto pelos romances: O sino e a rosa (1965); a
chave do mundo (1965) e o Circulo (1965); A sétima vez (1975); A correnteza (1979); além disso, publicou as seguintes obras
infantis: O lenço encantado (1962); A casa da coruja verde (1962). Luzbela vestida de cigana (1963); Flocos de algodão (1966); e O
chapéu do professor (1966). Alguns de seus romances foram traduzidos e publicados no exterior, como A hora próxima, na
Rússia (1957) e China (1959); Sol do meio-dia, na Bulgária (1963) e Alemanha (1968)
29
30
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A contribuição intelectual de Alina Paim a revista Momento Feminino
A primeira colaboração de Alina Paim para o Momento Feminino é logo na sua primeira
edição, em julho de 1947. O conto intitulado Inauguração da Luz Elétrica é na verdade um trecho da
obra Simão Dias, que seria publicado apenas em 1949. Seu enredo trata das festividades em
comemoração à chegada da energia elétrica na cidade. Assim, o prefeito organiza um recital de
poemas na praça central e a personagem Maria do Carmo é uma das escolhidas para participar do
evento. A pressão feita por professora Otaviana faz com que a jovem estudante esqueça o poema
no momento te proferi-lo, causando uma grande tristeza na mesma. A reflexão que o conto
apresenta é uma crítica sobre a relação dominadora de uma professora tradicionalista, com sua
aluna humilde, se preocupando mais com uma demonstração de saber em público, do que uma
formação cidadã de Maria do Carmo.32
O conto A Casa, publicado na 68ª edição do Momento Feminino, em maio de 1950, trata-se
de trecho da obra A sombra do patriarca, que seria publicada ao final do mesmo ano. Neste, Paim
apresenta três personagens moradoras de um cortiço em Salvador. Ao verem uma série de casas
serem construídas de frente ao cortiço, as moradoras começam a debater sobre como seria ter uma
casa própria. A primeira delas deseja casar-se com um homem bem sucedido que propicie uma
casa para morarem; a segunda, não deseja uma casa própria, diz querer continuar a viver no cortiço;
a terceira vislumbra que conseguirá sua moradia graças aos próprios esforços, pois acredita na
emancipação feminina. Por ironia, ao final do conto, a prefeitura da cidade derruba o cortiço para
a construção de uma nova avenida, fazendo com que as três personagens sigam suas vidas rumo a
uma favela, onde dividem um “barraco”.33
Em A outra lição, conto publicado em fevereiro de 1951, na 81ª edição do Momento Feminino,
Paim apresenta um trecho da obra A hora próxima, que seria publicado apenas em 1955. Neste, a
autora trata sobre como as esposas dos ferroviários e seus filhos organizavam a parada do trem
que ia de Belo Horizonte para Divinópolis (MG). O conto apresenta o protagonismo feminino nas
greves em questão, além de demonstrar uma forte presença da luta de classe, personificada nos
ferroviários grevistas.34
Enfim, observamos que a colaboração de Alina Paim ao Momento Feminino toca em questões
políticas e sociais que envolvem a condição feminina no período em questão. Nestes três contos
apresentados, observamos tratar-se de trechos de obras da autora que ainda não haviam sido

PAIM, Alina. Inauguração da luz elétrica. In: Momento Feminino, ano I, ed. 1. Rio de Janeiro: julho/1947, p. 3.
Idem. A Casa. In: Momento Feminino, ano III, ed. 68. Rio de Janeiro: maio/1950, p. 3.
34 PAIM, Alina. A outra lição. In: Momento Feminino, ano IV, ed. 81. Rio de Janeiro: fevereiro/1951, p. 4.
32
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publicadas, o que leva-nos a refletir sobre um sistema de propaganda e publicidade com o objetivo
de proporcionar ao público uma apropriação de leitura mais adequada aos ideais comunistas, o que
como sabemos era comum dentro dos meios de comunicação do Partido.

Considerações Finais
De acordo com Rodrigo Patto Sá Motta, é de extrema importância o aprofundamento das
reflexões sobre a relação entre os aparelhos políticos e seus agentes intelectuais, analisando as
amplas relações existentes e considerando seus sistemas mútuos de dependências e interesses, bem
como os conflitos existentes dentro de seus espaços de sociabilidade 35. Não se trata, portanto, de
romantizar o comunismo, tão pouco suas relações com a intelectualidade, mas sim, em
compreender como estes agentes, suas práticas e ideias “estiveram presentes e atuantes em todos
os processos históricos de grande envergadura”36, sendo que “usaram suas habilidades de discutir,
argumentar, projetar o futuro a serviço de combates políticos, o que demonstra a relevância dos
intelectuais nas sociedades, como detentores do poder ideológico”37.
Por outro lado, embora o PCB tenha aberto suas portas à participação feminina, não deu a
devida visibilidade para a atuação delas em suas memórias, principalmente quando comparado ao
protagonismo dado aos homens comunistas, como por exemplo, Jorge Amado e Graciliamos
Ramos. No entanto, diante da documentação analisada, observamos que o Partido ofereceu
mecanismos que possibilitaram suas afiliadas a utilizarem de suas estruturas de sociabilidade, para
reivindicarem pautas de interesse feminino, tanto dentro, como na revista Momento Feminino, tanto
fora da instituição, como na criação de outros órgãos de debate sobre a condição feminina. 38
De maneira geral, ao analisarmos a trajetória de Alina Paim e seu envolvimento com cultura
política comunista – entendendo o termo como conjunto de ações humanas, como valores,
significados e tradições - teremos maiores condições de compreender a importância dos intelectuais
na reprodução do ideal comunista ao longo do tempo, bem como a consolidação de sua influência
no debate político-cultural brasileiro. Por fim, esperamos ter destacado - através do estudo de caso

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A cultura política comunista: alguns apontamentos. In: NAPOLITANO, Marcos; CZAJKA,
Rodrigo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs). Comunistas brasileiros: cultura política e produção cultural. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2013, p. 32.
36 WASSERMAN, Cláudia. História Intelectual: origem e abordagens. . In. Tempos Históricos, Volume 19. Rio Grande
do Sul, 2015, p. 65.
37 Idem. Ibdem.
38 ALVES, Iracélli da Cruz. Os movimentos feminista e comunista no Brasil: História, memória e política. In: Tempos
Históricos, Volume 21. Marechal Cândido Rondon, Paraná: Unioeste. 2º Semestre de 2017, p. 107-140.
35

NEHSP – UFJF

163

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

de Paim - a posição feminina neste processo, demonstrando a mulher comunista como
protagonista de demandas e atraindo outras mulheres para a militância, evidenciando-as como parte
integrante das relações sociais e rompendo, de alguma forma, com a relação binária que separam
homens e mulheres socialmente.
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A “mulher moderna” na Revista Claudia: representação
imagética e feminilidade entre os anos 1961 e 1985
Gabriela Soares Cabral1

Resumo: A Revista Claudia, lançada pela Editora Abril em 1961, se desenvolveu imbricada com
aspectos da modernização da sociedade brasileira e com a constituição da sociedade de consumo,
trazendo a proposta de ser a revista “amiga da mulher moderna”. Logo, este recorte do projeto de
doutorado aprovado pelo programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF
visa trazer observações iniciais sobre a representação imagética da “mulher moderna” na publicação
entre os anos de 1961 e 1985. Ao buscar apreender como uma importante publicação voltada para
o público feminino utilizou a fotografia para construir a imagem da “mulher moderna” pautada no
consumo durante um período em que o Brasil passava por transformações de ordem política,
econômica, social e cultural, este estudo visa contribuir com os estudos de cultura visual e de gênero
no país.
Palavras-chave: Revista Claudia; cultura visual; mulher moderna.
Abstract: Claudia magazine, launched by Editora Abril in 1961, was developed intertwined with
aspects of the Brazilian society modernization and the constitution of the consumer society,
bringing the proposal to be the “modern woman friend” publication. Therefore, this excerpt from
the doctoral project approved by the UFJF postgraduate program in Arts, Culture and Languages
aims to bring initial observations about the imagery representation of the “modern woman” in the
publication between 1961 and 1985. In seeking to learn how an important publication aimed at the
female public used photography to construct the image of the “modern woman” based on
consumption during a period when Brazil was undergoing political, economic, social and cultural
transformations, this study aims to contribute to the visual culture and gender studies in the
country.
Keywords: Revista Claudia; visual culture; modern woman.

Considerações Iniciais
Após a II Guerra Mundial (1939-1945) o mundo seria marcado por extraordinário
crescimento econômico e transformações sociais, período que Eric Hobsbawm2 chamara de Era
de Ouro (1945-1973). Apesar de não ser um fenômeno hegemônico, o desenvolvimento nos meios
de transporte e comunicação permitiam que mundo se tornasse uma unidade só e que os grandes
Doutoranda em Artes, Cultura e Linguagens na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). E-mail:
gabriela.soarescabral@gmail.com.
2 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
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centros industriais instalassem em outros países seu foco de produção. Este contexto propiciaria
um clima de otimismo no Brasil. O país ingressara, dos anos 1946 a 1964, numa fase de
desenvolvimento acelerado em que a industrialização e a urbanização avançaram de forma inédita.
A partir da intensificação da influência do capital estrangeiro ocorrida a partir do governo JK (19561961) que impulsionara a indústria no país, os padrões de consumo alteraram-se. Houve uma
democratização ao acesso de produtos industrializados através do crescimento das camadas médias
da população, possibilitando que grupos mais amplos da sociedade fossem incitados ao
consumismo3. Esta busca pela modernidade através do consumo foi corroborada pelos meios de
comunicação de massa que funcionavam como vitrines para “exposição de produtos e de novos
valores sociais para uma sociedade que estava sob a expectativa criada pelo desenvolvimento”4.
É este momento que Carla Bassanezi Pinsky afirma iniciar a “era dos modelos flexíveis”.
Segundo a autora, até meados do século XX os padrões de feminilidade se consolidaram e definiuse condutas cujas normas demarcavam que tipo de mulher seria digna de respeito social. A partir
dos anos 1960, a imagem da mulher passaria por grandes transformações frutos de fenômenos
políticos, econômicos e sociais que acarretariam na maior fluidez destes modelos. Assim, “ideias
do período anterior são questionadas e passam a viver com novas referências” 5.
Para Maria Paula Costa6, os processos de mudança de comportamentos e costumes
iniciados em 1960 foram influenciados pela crescente urbanização e pela ideia de modernização
que fortaleceram e consolidaram a indústria cultural brasileira ao mesmo tempo que incentivavam
o consumo. Além disso, houve o aumento do acesso feminino ao mercado de trabalho o que
proporcionaria às mulheres avanços no que se refere a independência econômica e no status
perante a sociedade e a família7. Nestas circunstâncias, a figura feminina se consolida na cultura de
massa como sujeito consumidor8. Assim, a relação entre imprensa feminina e consumo se
espreitara, tornando-se cada vez mais difícil distinguir conteúdo jornalístico e publicitário 9. De

PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014.
COSTA, Maria Paula. Entre sonhos e consumo: as representações femininas na Revista Claudia (1961-1985). 2009. Tese
(Doutorado em História e Sociedade) - Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2009,
p.23.
5 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos flexíveis. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org.).
Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016, p.513.
6 COSTA, op. cit.
7 PINSKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos flexíveis. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org.).
Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016.
8 PASSERINI, Luisa. Mulheres, consumo e cultura de massas. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Org.). História
das Mulheres no Ocidente: o século XX. Porto: Afrotamento, 2007.
9 LUCA, Tânia Regina. Mulher em Revista. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org.). Nova História
das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016.
3
4

NEHSP – UFJF

167

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

acordo com Anna Cristina Camargo Moraes Figueiredo, isto ficava evidente nas publicidades da
época:
Da simples lâmina de barbear ao mais requintado automóvel, não havia nos anos
50 e 60 bem de consumo que não se pretendesse “moderno”, “novo” ou
“inédito”. Esses bens eram oferecidos a homens e mulheres igualmente
“modernos, afinados com os “novos temos” e vivendo em perfeita consonância
com o “progresso”. Porém, até o início dos anos 60 ser moderno era mais que
mera aspiração individual – era, segundo Renato Ortiz, um projeto de construção
de um ideal nacional (...).10

Neste contexto o tema da “modernidade” vinha associada a uma ideia de progresso, “cuja
a realização pressupunha a constante sucessão de etapas, sendo cada nova etapa resultado de uma
evolução da anterior”, logo, “se o progresso pressupunha evolução constante, era o passado
agrícola eu deveria ser superado para dar lugar à industrialização”, o principal símbolo de
modernização do período11.
Além disso, a mesma autora reforça como o sucesso e o consumo estavam relacionados:
para ela, a publicidade e os meios de comunicação esboçavam uma sociedade aberta e plena de
oportunidades em que se incitava a ascensão social e pessoal, mas que esta projeção não seria
alcançada pelas qualificações e pelo desempenho profissional, e sim em virtude do que ela aparenta
ser, nos bens que adquiri e como se porta.
É neste contexto político, econômico e cultural que a Revista Claudia chegara às bancas de
todo o Brasil. Criada pela Editora Abril em outubro de 1961 e em circulação até os dias atuais, a
publicação foi a responsável por consolidar a imprensa feminina no país. Maria Paula Costa 12 afirma
que quando a revista foi criada já havia um mercado consumidor para publicações voltadas para o
público feminino, porém, foi Claudia a publicação dirigida à mulher dona de casa da emergente
classe média urbana. Prometendo ser a “revista amiga” e facilitar a vida da leitora, o periódico
estabeleceu como público alvo a mulher casada e mãe que dedicava seu tempo “aos cuidados da
família e com poder para decidir ou pelo menos, influir na escolha e no consumo de vasta gama de
produtos – alimentos, produtos de higiene e beleza, roupas, remédios, móveis, utensílios e
eletrodomésticos”13.
Carla Bassanezi Pinsky 14 ressalta a importância da revista na história da imprensa feminina
brasileira. Segundo a autora, foi a publicação que introduziu no país o estilo “magazine moderno”.
COSTA, op. cit., p.31.
Ibid. p.32.
12 COSTA, op. cit.
13 LUCA, op. cit., p.545.
14 PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014.
10
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Maria Celeste Mira também destaca que o veículo representou a transformações das “fórmulas
editoriais de revista feminina da primeira metade do século XX nos quais a mulher era apenas
pensada como esposa e mãe, para o modelo contemporâneo, onde encontram lugar também seus
problemas pessoais e seus direitos como mulher”15.
Com tiragem inicial de 164 mil exemplares – número significativo para a época - Claudia foi
o abrasileiramento de uma fórmula de periódicos femininos mensais que já vinham sendo
veiculados há algum tempo na Europa e nos Estados Unidos 16. Conforme Pinsky17, desde o início
Claudia se apresentou como uma publicação moderna e diferente, fruto dos novos tempos, como
demonstra o editorial enviado aos anunciantes em julho de 1961.
Por que Claudia? O Brasil está mudando rapidamente. A explosiva evolução da
classe média torna necessária uma revista para orientar, informar e apoiar o
crescente número de donas de casa que querem (e devem) adaptar-se ao ritmo da
vida moderna. Claudia será dirigida a estas mulheres e será dedicada a estas
mulheres e será dedicada a encontrar soluções para seus novos problemas.
Claudia não esquecerá, porém, que a mulher tem mais interesses em polidores do
que em política, mais em cozinha do que em contrabando, mais em seu próprio
corpo do que em outros planetas... Claudia, enfim, entenderá que o eixo da
mulher é seu lar.18

Apesar de Claudia manter-se fiel às temáticas características das revistas femininas, tratando
assuntos como moda, aparência, decoração, culinária, saúde, economia doméstica e
comportamento, a publicação diferenciava-se de suas contemporâneas uma vez que procurava
acompanhar as mudanças sociais, educacionais, profissionais e culturais das mulheres 19. Maria Paula
Costa20 assinala que embora a revista não aborde explicitamente debates políticos e econômicos,
pôde-se perceber uma abertura em relação aos valores e comportamentos apoiada no discurso de
modernidade.

Imprensa feminina e a história das mulheres
O século XX foi marcado por transformações de ordem econômicas, políticas, culturais e
sociais que resultaram em mudanças na história da mulher no que se refere a suas representações
e seu papel de gênero. Em razão dessas modificações que levaram a uma ampliação dos direitos e
MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. São Paulo: Olho d’Água/Fapesp,
2001, p.59.
16 MIRA, op. cit.
17 PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014.
18 PINSKY, p, 40
19 PINSKY, op. cit.
20 COSTA, op. cit.
15
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oportunidades do sexo feminino ao lado de um maior controle de suas identidades, este período
ficou conhecido como “o século das mulheres”. Em introdução à obra História das Mulheres – o
século XX, de Georges Duby e Michelle Perrot 21, Françoise Thébaud descreve como o século foi
um período de evolução da emancipação feminina que ao mesmo tempo sofrem pressão para se
enquadrar em modelos estabelecidos através da mídia.
A revalorização da sexualidade e a aceitação do desejo feminino são
acompanhadas por uma pressão normativa em prol da conjugalidade e de
modelos de aparência, inspirados por estrelas e manequins, moldados pelos
concursos de beleza e obcecados pela esbeltez. Simultaneamente, entre as
definições visuais da feminilidade moderna impõe-se a dona de casa profissional,
rainha do lar e consumidora avisada. A publicidade vende-lhe objetos, mas
também representações de si própria, muito próximas, apesar de atualizadas, de
modelos antigos.22

De acordo com Michelle Perrot23 não é fácil estabelecer uma cronologia acerca da história
das mulheres, uma vez que paralelamente à história geral ela possui acontecimentos próprios que
a influenciaram de maneira decisiva, como o lançamento do livro O Segundo Sexo, de Simone de
Beauvoir, o desenvolvimento da pílula anticoncepcional e até mesmo invenções técnicas, como a
máquina de costura.
A história da imprensa feminina exerce um papel refletor destas transformações da vida em
sociedade24. Para Carla Bassanezi Pinsky25 isto se dá na medida em que essas publicações ao
possuírem conteúdo marcado pelo contexto histórico veiculam ideias a respeito dos papéis
masculinos e femininos de seu tempo. Conforme a autora, por trás de matérias sobre namoros,
casamento, maternidade, juventude, sexualidade e trabalho, as revistas revelam mudanças e
permanências nos costumes, nas relações familiares, as normas sociais e regras de comportamento.
À primeira vista, receitas de culinária, conselhos de beleza, contos de amor e
outros assuntos – comuns às revistas, seções e suplementos femininos do mundo
inteiro – são neutros. Porém se sairmos da superfície, veremos que a imprensa
feminina é mais ‘ideologizada’ que a imprensa dedicada ao público geral.26

DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Org.). História das Mulheres no Ocidente: o século XX. Porto: Afrotamento, 2007.
Ibid. p.11.
23 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2015.
24 SULLEROT, Evelyne. La presse féminine. Paris: A. Colin, 1963.
25 PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014.
26 BUITONI, Dulcília Schroeder. A mulher de papel: a representação da mulher pela imprensa feminina brasileira. São Paulo:
Summus, 2009, p.21.
21
22
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A imprensa feminina é linguagem, ela diz a mulher, e difunde, assim, representações e
estereótipos de feminilidade que ajudam a moldar a identidade da leitora27. Através de linguagem
coloquial e íntima, a revista aconselha e indica condutas para sua leitora, cumprindo, desta maneira,
funções pedagógicas28, tornando-se, assim, “elementos na construção da identidade da mulher. No
reino da cultura da imagem, a aparência ajuda a produzir o que somos – ou pelo menos o modo
como somos percebidos”29.
Segundo Dulcília Buitoni30, na imprensa feminina até os anos 1970, a mulher está ligada aos
seus papéis sociais básicos: dona de casa, esposa e mãe. Porém, Maria do Carmo Rainho 31 ao
estudar as transformações da moda nos anos 1960, já começa a notar um período de transição no
tratamento das questões femininas no periódico Correio da Manhã (1901-1974). A autora narra que
seções como moda, beleza, receitas e conselhos sobre maternidade e relação conjugal já começam
a dividir espaço com textos sobre sexualidade, crises no casamento e uso da pílula anticoncepcional.
O mesmo pode ser visto em Claudia. Apesar da publicação trazer a proposta de ser “amiga
da mulher moderna”, ela traz majoritariamente o modelo tradicional de modernidade. Deste modo,
“convivem na mesma revista (...) a preocupação de moldar ‘boas esposas’ ao lado da concepção de
‘mulher moderna’ que não vive única e exclusivamente para o marido e para os filhos e procura ter
participação ativa no mundo fora do âmbito doméstico” 32.
Foi na coluna da psicóloga Carmen dos Santos (1919-1985), a Arte de ser mulher, veiculada
pela revista entre os anos 1963 e 1985 que as leitoras de Claudia tiveram contato com debates sobre
as relações entre homens e mulheres, a condição feminina na sociedade e feminismo33. Para Dulcília
Buitoni, a imprensa chamou a mulher para o mundo moderno “com sua aparência de
desenvolvimento tecnológico, para criar o simulacro da mudança”34, compensando, então, as
funções há muito tempo relegadas ao feminino, como cuidar da casa, dos filhos e do marido. Deste
modo, “novos e velhos valores mesclam-se num balé sutil que atava-se ao passado, sem, contudo,
ignoras as mudanças em curso”35, pois como salienta Maria Celeste Mira, “para sobreviver, uma
revista tem de acompanhar rapidamente as mudanças de seu público”36.

BUITONI, op. cit.
LUCA, op. cit.
29 BUITONI, op. cit., p.14-15.
30 BUITONI, op. cit.
31 RAINHO, op. cit.
32 PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014, p.44.
33 A palavra feminismo só foi empregada por Carmen dos Santos na coluna A arte de ser mulher no início dos anos 1970
(COSTA, 2009).
34 BUITONI, op. cit., p.198.
35 LUCA, op. cit., p.457.
36 MIRA, op. cit., p.11.
27
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Porém, é preciso destacar que revistas são produtos comerciais e, portanto, são feitas para
serem vendidas, atrair anunciantes e gerar lucro a seus produtores, logo precisam fidelizar um bom
número de leitores. Por isso, a imprensa feminina busca refletir um consenso social – retratar em
suas páginas ideias dominantes sobre os papéis masculinos e femininos. Assim, é preciso relativizar
a relação entre estas publicações e seu tempo, no sentido em que as revistas sofrem interferência
do contexto social, funcionando como termômetro dos costumes de uma determinada época, onde
cada transformação social ou cultural acaba sendo adotada pela sociedade. Portanto, a imprensa
feminina não é um espelho fiel da realidade, e sim uma visão desta37.

A imagem na Revista Claudia
A sociedade contemporânea do século XX foi marcada por imagens capturadas por meios
técnicos de produção, divulgação e circulação, que fazem crer que a palavra não é mais a forma
predominante de se ler, ou apreender o mundo ocidental globalizado 38. Conforme Ana Maria
Mauad39, houve um aumento da demanda social por imagens a ponto de podermos contar histórias
por meio destas, mais notadamente a fotografia. Para a mesma autora, a fotografia ao ser
considerada como produto cultural, fruto de trabalho social de produção de significado, contribui
para a veiculação de novos comportamentos e valores ao mesmo tempo que exerce controle social
através da educação do olhar. Desta maneira, podemos inferir que as revistas femininas
estabeleciam através das fotografias formas de consumo, opções estéticas, noções de bom gosto e
representações de comportamento.
Embora já não se utilize a concepção de que o registro fotográfico é a realidade em sua
forma pura e simples, é preciso lembrar que sua representação apresenta uma série de códigos
pautados em contextos culturais e históricos40. Assim, John Berger41 ao ressaltar que toda imagem
corporifica um modo de ver, é pertinente destacar que a fotografia herdou uma tradição de
costumes e convenções de se representar a mulher apreendida no decorrer da história ocidental.
De acordo com o autor, a mulher apresenta uma aparência social diferente do homem, uma vez
que a presença masculina pertence ao campo da ação, ou seja, sugere o que o homem pode fazer
PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. São Paulo: Contexto, 2014
MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. In: The age of photography (1839 – 1962). London e New
York, 2004.
39 MAUAD, Ana Maria. Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas cariocas, na
primeira metade do século XX. An. mus. paul., São Paulo, v.13, n.1, p.133-174, Junho 2005. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142005000100005&lng=en&nrm=iso.
Acesso
em: 29 dez. 2018.
40 MAUAD ,op. cit.
41 BERGER, John. Modos de Ver. Lisboa: Edições 70, 1972.
37
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por nós ou para nós, enquanto a presença feminina se manifesta na aparência, através de gestos,
roupas, voz e ambientes que frequenta:
Os homens agem e as mulheres aparecem. Os homens olham para as mulheres.
As mulheres veem-se a serem vistas. Isto determina não só a maioria das relações
entre homens e mulheres como também as relações das mulheres consigo
próprias. O vigilante da mulher dentro de si própria é masculino: a vigiada,
feminina. Assim, a mulher transforma-se a si própria em objeto – e muito
especialmente num objeto visual: uma visão.42

O autor também indica que a mulher está sempre acompanhada da imagem que tem de si,
e, portanto, está em constante vigilância. “Tem que vigiar tudo o que faz, pois a sua aparência, e
em primeiro lugar, a sua aparência perante os homens, é de importância decisiva para o que poderá
ser geralmente considerado o seu êxito na vida”43. Esta “pedagogia do feminino” conforme
cunhou Luciana Loponte44, se potencializou com a rápida circulação da fotografia na cultura de
massas, atingindo a todas as classes sociais por meio de jornais, revistas e, posteriormente, pela
televisão, cinema e internet.
Na medida em que Claudia difunde para a mulher urbana de classe média este ideal de
feminilidade dita moderna pautada no consumo, busca-se entender como as fotografias publicadas
pela revista utilizaram uma pedagogia do olhar para compor um catálogo de valores, códigos de
aparência e comportamentos para naturalizar a representação da “mulher moderna” que aos
poucos viria romper com o estereótipo da “rainha do lar”.
Assim como a sociedade brasileira vivia um período de transformações advindas da
industrialização e racionalização durante o surgimento de Cláudia, a imprensa do país também
passava por um processo de modernização. Inspirada em periódicos europeus, como o italiano
Arianna e a americana Lady’s Home Journal, a revista inicialmente não contava com nenhum serviço
realizado no Brasil: a princípio as fotografias eram importadas de publicações como a Claudia
argentina e a Elle, porém, o novo produto da Editora Abril começaria a criar recursos para a
realização da produção no país, ou seja, aprimoramento técnico e formação de profissionais 45.
“Ao procurar profissionais para prestar os serviços de que precisava, a revista não
encontrava nenhum campo profissional estruturado. Claudia teve de buscar profissionais, alguns

Ibid. p.52.
Ibid. p.51.
44 LOPONTE, Luciana Gruppelli. “Pedagogias visuais do feminino: arte, imagens e docência.” Currículo sem fronteiras
8.2, 2008, p. 148 - 164. Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org/vol8iss2articles/loponte.pdf.
45 MIRA, op. cit.
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vindo do exterior, como os fotógrafos norte-americanos Roger Bester e Lew Parella” 46. Conforme
Maria Claudia Bonadio reitera, até os anos 1960 a produção jornalístico-publicitária no Brasil ainda
era incipiente e maioria das “fotografias que ilustravam as matérias sobre moda nas revistas eram
compradas de agências internacionais de notícias, como a UPI ou a Dalmas, ou ilustradas com
desenhos, como aqueles criados por Alceu Penna para O Cruzeiro”47. Para a mesma autora “a
ampliação e a consequente segmentação do mercado de revistas trouxeram a necessidade da
produção de editoriais de moda, abrindo espaço para o trabalho de fotógrafos de moda no Brasil” 48.
Foi o lançamento da Revista Claudia, que inaugurou um estilo de editar moda. O periódico foi o
primeiro a contar com infraestrutura de produtores, fotógrafos e manequins 49. A Abril foi a
primeira editora a “possuir um estúdio fotográfico para revistas, que era utilizado na produção de
editoriais para diversos títulos da casa” 50. Assim, a partir de meados dos anos 1960, o setor cresce
vertiginosamente, e a partir dos anos 1970, Claudia já teria abrasileirado todo tipo de serviço51.
Segundo Maria Celeste Mira, o redator Ignácio de Loyola Brandão (1936-) em depoimento
sobre os 25 anos da revista demonstra a preocupação com a questão da identidade nacional,
principalmente no que se refere à moda:
Acho que Claudia ajudou na formação de uma moda nacional, porque a indústria
de moda nacional não existia. A existência da revista possibilitou um espaço de
divulgação para essa nova indústria chegar às mulheres. Ela levou à grande classe
média brasileira, que não tinha acesso à alta costura, uma outra espécie de
costura... Ou seja, contribuiu para desmistificar a alta costura e popularizá-la. E
aí começaram a aparecer as confecções. Você pode ver que a evolução da Claudia
e a evolução da Rodhia estão muito ligadas, caminharam juntas, trabalhando
juntas. A Claudia era o veículo em que a Rodhia colocava seus produtos 52.

Sobre a relação de Claudia com a Rodhia citada por Ignácio de Loyola Brandão, Maria
Claudia Bonadio destaca como a “parceria” não era restrita aos espaços publicitários, já que os
materiais elaborados pela marca muitas vezes se camuflavam com a moda produzida pela revista.
De acordo com a autora, “as equipes de Claudia e Rodhia muitas vezes viajaram juntas para países
estrangeiros, a fim de realizar edições temáticas sobre moda e cultura de outros países”53.

Ibid. p.52.
BONADIO, Maria Claudia. Moda e publicidade no Brasil nos anos 1960. São Paulo, SP: nVersos, 2014, p.186.
48 Ibid. p.187.
49 RAINHO, Maria do Carmo. Moda e revolução nos anos 1960. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2014.
50BONADIO, op. cit., p.138.
51 MIRA, op. cit.
52 Ibid. p.55.
53 BONADIO, op. cit, p.137.
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Considerações finais
Diante destas observações acerca do papel da imagem na sociedade contemporânea e do
pioneirismo de Claudia em relação produção de imagens de moda, o presente trabalho buscará
privilegiar a análise de fotografias veiculadas pelos editoriais de moda publicados pela revista, tanto
aqueles realizados pela editoria da publicação, quanto aqueles elaborados com a Rodhia.
Deste modo, o objetivo do estudo é compreender através da fotografia quem era a “mulher
moderna” proposta pela Revista Cláudia desde seu lançamento em 1961 até 1985. Além disso,
indaga-se se nestas imagens este modelo de feminilidade é apenas um verniz de modernidade como
ocorre nas principais matérias da publicação ou se esta mulher se mostra mais liberada conforme é
visto nas colunas de Carmem Silva.
Tal recorte foi escolhido por envolver desde o lançamento do periódico em 1961 diversos
fenômenos que impactaram a mulher do mundo Ocidental, como a criação da pílula
anticoncepcional, a diminuição do número de filhos, a liberação sexual, o aumento de mulheres
exercendo funções remuneradas fora do lar e a difusão da Segunda Onda feminista, passando
também por ocorrências específicas da política brasileira como a instauração da ditadura militar em
1964 e seus momentos de repressão e censura até o período de redemocratização do país. Portanto,
também cabe apreender como estes acontecimentos de ordem política, econômica, social e cultural
influenciaram a mensagem fotográfica de Cláudia.
A realização do trabalho será possível por meio da revisão bibliográfica de temas
correspondentes à proposta deste estudo e da análise de fotografias e publicidade veiculados pela
Revista Claudia entre os anos de 1961 e 1985.
Para a revisão bibliográfica, será utilizado o método monográfico, através do qual serão
explorados conteúdos relacionados à história da mulher, à imprensa feminina, à cultura visual e à
construção de feminilidade através de fotografias, moda e beleza. O aprofundamento destes temas
é pertinente para a realização de uma análise das imagens embasadas em contexto histórico e
cultura, uma vez que a representação fotográfica de determinado objeto é constituída de “ações
convencionalizadas, tanto cultural como historicamente”54.
Para a análise das imagens, a pesquisa irá se fixar na construção da imagem da mulher
através de um ideal de feminilidade pautado na modernidade e no consumo. Além de compreender
como moda, beleza e corpo eram empregados na construção desta representação. Seguindo a
proposta de Ana Maria Mauad 55, objetiva-se atingir o que não foi instantaneamente relevado nestas

54
55

MAUAD, op. cit., p.136.
MAUAD, op. cit.

NEHSP – UFJF

175

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

fotografias. Em seu artigo Na mira do olhar: um exercício de análise da fotografia nas revista ilustradas cariocas,
na primeira metade do século XX, Mauad propõe uma metodologia baseada na análise interdisciplinar
da imagem. Ao considerar a fotografia como resultado de um trabalho social de produção de
sentido, a autora sugere uma abordagem através de três premissas: a noção de série, em que a
imagem para ser trabalhada de forma crítica não deve ser limitada a um simples exemplar; o
princípio da intertextualidade, argumento que indica que a fotografia ao ser interpretada como texto
demanda o conhecimento de outros textos que alinhados a ela produzem a textualidade de uma
época, e a transdisciplinaridade, que percebe a necessidade de novos questionamentos no sentido
de criar uma coordenação com outros saberes.
Ao debruçarmos sobre este método, é preciso lembrar que as imagens nunca estão privadas
das palavras – legendas, títulos, enunciados - 56 e neste sentido o texto condiciona o olhar 57. “O
texto constitui uma mensagem parasita, destinada a conotar a imagem, isto é, a lhe ‘insuflar’ um ou
vários significados segundos”58, porém, nesta pesquisa a fotografia consiste em mensagem e não
em mera ilustração do texto verbal.
Entretanto, cabe aqui ressaltar que o trabalho se encontra em estado inicial e os
comentários tecidos nesta etapa são resultantes de leituras preliminares para a criação de
embasamento e hipóteses para a tese, podendo sofrer alterações durante o percurso da pesquisa.
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A imprensa feminista brasileira: a busca pela
ressignificação da feminilidade no jornal Mulherio
Laise Lutz Condé de Castro 1

Resumo: O presente trabalho visa analisar o registro das feministas brasileiras acerca do vestuário
e da aparência feminina na imprensa alternativa feminista do período, mais especificamente no
jornal Mulherio. As edições analisadas vão desde os anos 1981 a 1985, período que compreende a
Década da Mulher fundada pela ONU – Organização das Nações Unidas, importante promotora de
debates no país. Pretende-se investigar como as feministas que ali escreviam buscavam revalorizar
a categoria feminina e quais os pontos de tensão em seus discursos propagados nas páginas do
veículo.
Palavras-chave: Feminismo brasileiro, Imprensa Feminista, Mulherio, Vestuário Feminista.

Abstract: This paper aims to analyze the Brazilian feminists' record about clothing and female
appearance in the feminist alternative press of the period, more specifically in the newspaper
Mulherio. The editions analyzed range from 1981 to 1985, a period that includes the Decade of Women
founded by the UN - United Nations, an important debate promoter in any country. It aims to
investigate as feminists that all subscribers seek to revalue a female category and what the points
of tension in their speeches propagated on the vehicle pages.
Keywords: Brazilian feminism, Feminist press, womanhood, feminist clothing.

Introdução
O vestuário e a aparência feminina sempre foram temáticas polêmicas dentro das
discussões que permeiam os movimentos feministas. Como não é possível falar de um feminismo
no singular 2, são divergentes os pensamentos acerca da temática desde as rodas de conversa até os
debates nos movimentos articulados. No presente trabalho, buscou-se conhecer o que pensavam
e registraram algumas feministas brasileiras que consideravam a roupa e o embelezamento como
um importante instrumento da construção da identidade feminina, desejando subverter a
feminilidade hegemônica.
Doutoranda no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens na Universidade Federal de Juiz de Fora.
E-mail: laiselutz1@hotmail.com.
2 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2007.
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As militantes aqui escolhidas para a análise compunham o corpo editorial de um dos jornais
mais emblemáticos da segunda fase da imprensa alternativa feminista no Brasil. De acordo com
Cardoso3, a segunda fase é marcada pelo afastamento dos partidos de esquerda das publicações da
imprensa feminista, a partir de 1981, quando ocorreu uma proliferação de entidades associadas à
ONGs, universidades e órgãos do Estado, fruto da liberdade de organização concedida a partidos
e associações através da abertura democrática que tem como marco a aprovação da Lei da Anistia.
Esses novos modelos de organizações buscaram fundar publicações a fim de debater e
propagar seus pensamentos. Entra em cena, portanto, um novo jornal feminista, em 1981, que se
manterá ativo até 1988, o Mulherio, fruto de um feminismo mais autônomo, bem articulado e
consolidado como força política emergente.
Tal veículo tinha como uma de suas bandeiras a revalorização da categoria feminina,
buscando subtrair toda a negatividade e a submissão que rondavam o feminino. A perspectiva,
recente para as militantes do período, é o objeto central nesse trabalho. A partir das discussões
acerca do vestuário e da beleza feminina, a investigação pretendida nas páginas a seguir consiste
em saber se há de fato uma nova proposta de subversão de uma feminilidade hegemônica nas 23
edições analisadas do jornal Mulherio.

Mulherio: o avanço das questões de gênero na imprensa feminista do Brasil
Mulherio era fruto da união de um grupo de pesquisadoras com o apoio da Fundação Ford 4
e da Fundação Carlos Chagas5, o jornal nascido em São Paulo tinha sua periodicidade, na maioria
das vezes, bimestral, oscilando em alguns momentos. Era possível ser adquirido por meio de
assinaturas e, segundo Teles6, também era comercializado em livrarias e distribuído por grupos e
entidades feministas. Teve uma boa repercussão, chegando, em seu terceiro número, a possuir

CARDOSO, Elizabeth. Imprensa feminista brasileira pós-1974. Revista Estudos Feministas. Vol. 12., 2004, p. 37-55.
Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/10222> Acesso em: 26 nov. 2017.
4 “A FF atua no Brasil desde 1962, e nos primeiros anos de sua atuação desempenhou um importante papel na carreira
acadêmica de pesquisadores ameaçados pelo regime militar, pois forneceu bolsas individuais, principalmente aos
acadêmicos(...). Também financiou universidades e centros de pesquisa nas áreas de saúde, educação e ciências sociais”
In: ROCHA, Ednéia Silva Santos. Contribuições da Fundação Ford à formação e consolidação de campos científicos
no Brasil. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, v. 7, n. 2, 2017, p. 93-117. Disponível em: Acesso em:
23 fev. 2018.
5 Segundo o próprio site da instituição privada, a Fundação Carlos Chagas atua sem fins lucrativos e é reconhecida
como de utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal. Empenhada na avaliação de competências
cognitivas e profissionais e também na pesquisa na área de educação. A partir de 1971, com a criação do Departamento
de Pesquisas Educacionais, a instituição passa a se dedicar às investigações interdisciplinares orientadas para a relação
da educação com os problemas e perspectivas sociais do país.
6 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do Feminismo no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Editora Alameda,
2017.
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cerca de mil assinantes. O grupo que compunha o conselho editorial era composto de
“pesquisadoras, professoras e jornalistas engajadas com a problemática feminista” 7.
Sua trajetória é marcada por três fases específicas que delinearam os rumos do jornal. Tendo
o apoio da Fundação Ford em todo seu período de existência, a primeira delas durou até 1984,
quando a segunda fase se inicia, com a desvinculação da Fundação Carlos Chagas (aparentemente)
por questões burocráticas8. Isso gerou uma diminuição na produção do jornal. Já em 1988, a
publicação muda de título para Nexo, Feminismo, Informação e Cultura, perdendo o enfoque feminista
e abrindo-se para novas abordagens.
Com um viés essencialmente feminista, o veículo se afastava do discurso marxista tão
presente na primeira fase da imprensa feminista brasileira. Segundo Yasmin Kas9, Mulherio abrirá
um novo leque de possibilidades, trazendo à tona um “novo feminismo”, tendo o corpo feminino
como o principal elemento editorial do veículo. “O corpo feminino passa a ser protagonista nas
análises políticas e culturais dos espaços, representações e nos estudos dos silenciamentos
femininos numa sociedade construída a partir de estruturas de dominação patriarcais” 10.
Em seu primeiro número o jornal deixa claro seu posicionamento. Avisa que o intuito do
veículo é romper com as associações de feminino ou feminismo como algo pejorativo e se
assumirem como um grande mulherio, recuperando a “(...) dignidade, a beleza e a força que
significam as mulheres reunidas para expor e debater seus problemas (...)”11, e com um tom menos
sisudo ou mal-humorado, ainda que sério. É possível perceber através da leitura do editorial, a ideia
de revitalizar a categoria feminina, rompendo com conotações negativas associadas a determinadas
palavras como “mulherio” mesmo, reconstruindo e valorizando a categoria que é costumeiramente
associada a coisas socialmente vistas como negativas.
Dentre os objetivos do jornal pontuados em seu primeiro número, as jornalistas destacam
que o intuito inicial era um boletim de notícias que fizesse um intercâmbio de ideias entre as
pesquisadoras e as instituições que se dedicavam ao gênero. Depois, decidiram ampliar para os
TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do Feminismo no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Editora Alameda,
2017, p. 101.
8 O jornal fazia parte de um dos projetos da Fundação Carlos Chagas em São Paulo, com tempo limitado para sua
execução. O apoio financeiro cessou em outubro de 1983, interrompendo sua circulação por sete meses. Segundo
Freitas, o afastamento da fundação inaugurou um novo momento no jornal, onde a publicação enfatizou que não se
colocaria mais como porta-voz de nenhuma tendência política ou do movimento feminista, buscando ampliar seus
temas sem dogmatismos. FREITAS, Viviane Gonçalves. O jornal “Mulherio" e sua agenda feminista: primeiras
reflexões à luz da teoria política feminista. história, histórias, v. 2, n. 4, 2014, p. 149-166. Disponível em: <
http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/viewFile/11436/9379> Acesso em: 03 fev. 2018.
9 KAS, Yasmin Sayegh Al. Imprensa feminista, jornal Mulherio (1981-1988) e a defesa do direito ao aborto no Brasil. 2016.
Monografia (Bacharelado e Licenciatura em História) – Universidade de Brasília, Brasília
10 KAS, Yasmin Sayegh Al. Imprensa feminista, jornal Mulherio (1981-1988) e a defesa do direito ao aborto no Brasil. 2016.
Monografia (Bacharelado e Licenciatura em História) – Universidade de Brasília, Brasília, p.23.
11 “Por que Mulherio?” in Mulherio, nº 0. São Paulo, março/abril de 1981.
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diversos movimentos femininos que floresceram no período a fim de trocarem experiências. Foram
percebendo que a imprensa carecia de “um veículo que se dedique de forma sistemática,
aprofundada e abrangente a todos os problemas que afetam a mulher brasileira” 12, necessitando ir
além das páginas de beleza e culinária.
De acordo com Freitas13, Mulherio teve atuação importante em questões políticas como a
violência contra a mulher, trazendo à tona as discussões e as manifestações feministas em torno de
casos famosos de assassinatos de mulheres como foi o de Doca Street e Lindomar Castilho. Dessa
forma, se tornou um importante veículo de comunicação entre as militantes do período que
buscavam se informarem ou se articularem a partir da imprensa alternativa em meio a um regime
político conturbado.

A revitalização do feminino nas páginas de Mulherio
Para compreender o que registraram as militantes do veículo sobre o vestuário e a aparência
feminina, foram escolhidas algumas reportagens de destaque do jornal. O recorte foi feito a partir
de 23 edições que circularam entre os anos 1981-85, ano que finalizou a Década da Mulher no Brasil.
Entre as matérias destacadas, foram priorizadas as que mais conseguiam transmitir as ideias que
permeavam a mente destas feministas que buscavam modificar a categoria feminina através da
revalorização da feminilidade como algo positivo.
A primeira análise é referente à carta de uma leitora intitulada: “Lutar, mas também amar e
ser feliz”. Na sessão, Verônica Guedes, militante da Frente Feminista 4 de janeiro, situada em
Fortaleza-CE, questiona a identidade feminina que, segundo ela, é colocada em cheque pelas
feministas em prol de um movimento “assexuado”.
Eu, como tantas outras mulheres, cheguei ao movimento feminista oriunda dos
movimentos políticos mais gerais. Cheguei, como tantas outras, com todas as
dificuldades em reconhecer e assumir ‘o pessoal’ como político, tateando uma
vivência de descobertas incríveis. Era como se no meu armário o tempo todo
tivesse a minha disposição uma linda roupa colorida com poderes de me fazer amar
a vida, a natureza e ao próximo, sem perder a minha identidade de mulher e eu
preferisse optar por uma velha roupa cinzenta com urna enorme cruz pregada nas
costas, em nome de uma vida, um amor e um futuro não muito próximos e com
uma identidade assexuada. Na prática, no entanto, as coisas não se apresentam com
a simplicidade de uma metáfora. As próprias companheiras que num passado
recente nos tratavam com todo respeito que ‘um político deve ter por outro
“Os objetivos do jornal” in Mulherio, nº 0. São Paulo, março/abril de 1981.
FREITAS, Viviane Gonçalves. O jornal “Mulherio" e sua agenda feminista: primeiras reflexões à luz da teoria política
feminista.
história,
histórias,
v.
2,
n.
4,
2014,
p.
149-166.
Disponível
em:
<
http://periodicos.unb.br/index.php/hh/article/viewFile/11436/9379> Acesso em: 03 fev. 2018
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político’, nos ridicularizam como se estivéssemos nos vestindo de ‘bobas da corte’.
E por quê? Temos colocado insistentemente a necessidade de no movimento
feminista se lutar pelas questões femininas, tendo o cuidado de não trazer para os
grupos feministas as disputas de tendência. Mas esbarramos no preconceito, na
desconfiança e no descaso com que considerável parte da esquerda brasileira trata
‘as questões pessoais’ e que nós chamamos de específicas.14

Dessa forma, a militante denuncia as dificuldades que as feministas que buscavam tratar as
questões específicas da mulher possuíam nas discussões com os movimentos de esquerda, tendo,
muitas vezes, suas pautas menosprezadas. Através da metáfora utilizada por Verônica, podemos
perceber a importância da aparência feminina dentro da problemática. Ao lermos sua carta
compreendemos que as mulheres que não rompiam completamente com a feminilidade vigente
eram mal vistas pelas militantes filiadas a partidos de esquerda. Acusa que por não se vestirem de
forma “acinzentada” (referência ao vestuário masculino), são julgadas como “bobos da corte”
fantasiados. O que dá a entender que as mulheres filiadas aos partidos de esquerda, buscavam se
assexuar ao máximo, incluindo sua aparência, em busca de aceitação dentro dos movimentos de
esquerda.
No final da carta, ela traduz bem o pensamento do feminismo da diferença, que considera
que as mulheres devem construir sua própria identidade feminina, e não devem se anular,
resultando numa aparência bastante semelhante à masculina.
Não pensamos em trocar fuzis por flores, nem abrimos mão de lutar por uma
sociedade humana e justa. Queremos participar da construção dessa nova
sociedade, mas queremos também amar, ser felizes e alegres com a mesma
intensidade com que sofremos pela nossa trágica realidade social e, para isso,
precisamos de uma identidade, de nossa identidade de mulher-sexo feminino e não
de uma triste militância assexuada.15

No número 4, através do artigo de Maria Rita Kehl, há também uma crítica a masculinização
que as mulheres estavam sofrendo, buscando se igualar aos homens16. Para a autora, a partir da
busca pela liberdade sexual feminina da forma como estava sendo feita, as mulheres perdiam cada
dia mais parte de sua essência particularmente feminina e de sua subjetividade. O problema aqui é
que essa subjetividade feminina pontuada por Kehl, essa essência, acaba por não ser explicada,
deixando uma lacuna em seu significado. Sendo assim, acaba sendo nebuloso analisar tal discurso.

“Lutar, mas também amar e ser feliz” in Mulherio, nº 3. São Paulo, setembro/outubro de 1981.
“Lutar, mas também amar e ser feliz” in Mulherio, nº 3. São Paulo, setembro/outubro de 1981.
16 “Imitação da liberdade” in Mulherio, nº 4. São Paulo, novembro/dezembro de 1981.
14
15
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No número 5, nos deparamos com uma edição dedicada à beleza feminina. Através de mais
de seis páginas que abordavam o assunto, as jornalistas procuraram apontar os problemas da
indústria da moda e da beleza, as dificuldades das mulheres em se encaixarem em padrões
inalcançáveis e como sua militância definia a beleza feminina.
A página 11 abre a abordagem sobre o tema já em tom de denúncia, como indica a Figura
1.
Figura 1 "A beleza produzida” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.

Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth - UNICAMP

Utilizando imagens fortes de mulheres se submetendo a cirurgias ou tratamentos estéticos,
Mulherio abre o debate acerca da beleza da mulher brasileira. Com os dizeres “Beleza é fundamental
sim. Mas é essa a beleza que queremos?” o periódico evidencia seu posicionamento que será
explicitado nas páginas seguintes.
A primeira matéria que aborda o assunto é “Espelho, espelho meu”. Nela, Leda Beck17
entrevista algumas mulheres, e mesmo alguns homens, em busca de compreender o que eles
consideram que seja uma mulher bela. Logo no início, destacam que o padrão feminino bastante
comentado é o da mulher loira de olhos claros, que era encontrado muito mais nas revistas e nas

17

Leda Beck foi citada em alguns números do jornal Brasil Mulher como parte integrante da equipe.
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festas da alta sociedade do que no cotidiano. Um exemplo citado é o da atriz Bruna Lombardi, que,
nesse momento, fazia sucesso na televisão brasileira.
Porém, uma jovem com os mesmos olhos claros da atriz, menciona o fato de que a beleza
feminina, para ela, vai além do físico, sendo composta também por roupas e cosméticos. A partir
desse comentário, o jornal destaca a importância que o dinheiro tem na construção da beleza
feminina: “Pois os ricos podem recorrer a todos os artifícios da indústria da beleza: os modelos,
assim, condicionam as pessoas, e muito especialmente as mulheres, aos interesses econômicos do
sistema”.18 Sendo assim, também evidencia que a indústria da beleza lucra deveras com padrões
pré-estabelecidos que oprimem mulheres, além de fazerem um recorte de classe, enfatizando que
para as pessoas de grande poder aquisitivo, o acesso a tais produtos é muito mais fácil, fazendo
girar o sistema: onde a mulher rica se torna o modelo de beleza para as mulheres das camadas mais
baixas.
Ela prossegue ressaltando que as novelas brasileiras contribuem bastante para a propagação
dos modelos femininos vigentes na nossa sociedade. Desde símbolos de beleza, como Sônia Braga
que “como ela mesma admite, nada a torna especial quando não está produzida para novelas ou
filmes”, ou modelos de comportamento, através de personagens como a Luíza, da novela
“Brilhante”, interpretada pela atriz Vera Fisher:
‘Luíza’ é a mulher perfeita para a sociedade de consumo: além de bonita, também
é uma mulher emancipada, que se veste simplesmente – mas sempre na moda e
com muito charme – se maquia com suavidade. Despedida do emprego,
abandonada pelo homem de sua vida, nunca perde o bom humor: conserva todas
as qualidades da clássica esposa-e-mãe, é compreensiva, carinhosa, alegre e terna.
Nunca está suada, despenteada, com a maquiagem borrada, nem no fim de um
exaustivo dia de trabalho e grandes emoções. 19

Sendo assim, Beck afirma que os modelos criados e frequentemente transformados, são
inatingíveis para a mulher comum, pois não são apenas alterações superficiais, mas também de
essência como a cor dos olhos e as estruturas corporais. Fora os modelos “perfeitos”, como no
caso da personagem acima citada, que destoa da realidade do cotidiano feminino.
Outra questão levantada é a importância da beleza interior, muito mencionada como algo
intrínseco capaz de garantir às pessoas um status de beleza. Porém, Beck percebe que o discurso
em torno desta é bastante incongruente, fazendo com que sempre mencionassem aspectos físicos

18
19

“Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
“Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
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também. Dessa forma, ela destaca que há sempre um impasse entre as mulheres: “como coordenar
autoestima e exigência social?”.
A partir disso, ela pontua um dos grandes problemas para essa questão, o fato do rosto e o
corpo feminino sempre estarem em busca não de ser, mas de parecer. “Parecem o que não são para
corresponder a modelos de beleza que são sinônimos de valorização social – admiração, prestígio,
sucesso, amor. A ordem é fazer-de-conta-que.”20 E dessa forma, a mulher acaba por cair no abismo
da frustração, por se considerarem distantes de tais modelos inatingíveis.
O problema é tão grave que atinge não só as mulheres de maneira geral, mas até mesmo as
feministas que, mesmo tendo ciência das armadilhas, não conseguem se libertar totalmente dos
padrões. Ela cita o exemplo da intelectual feminista Anésia que diz “A gente discute e tal, mas a
gente também não quer ser um buxo né? Nós todas, mulheres, estamos muito presas ao padrão”21.
É aí que Beck conclui perguntando se não há, então, uma saída para isso. Se o sistema é
mesmo tão forte assim. E prossegue dizendo que acredita que o cenário não é completamente
negativo. Utilizando o exemplo do movimento hippie, que teve seus elementos apropriados pela
moda ocidental, ela destaca que, mesmo assim, alguns aspectos positivos permaneceram. “O
sistema ganha dinheiro com isso? Sem dúvida. Mas nós ganhamos a possibilidade de não seguir
esquemas rígidos – como eram o cabelo desfiado e o laquê dez anos atrás -, e de combinar estilos
variados sem a censura do grupo social”22. E termina com a seguinte conclusão:
(...) A chave deve estar por aí, exercer o poder de seleção sobre os modelos e não
se deixar usar por eles, não ser apenas um manequim desengonçado na passarela
social. Porque a Twigg é a Twigg, mas eu sou eu e você é você. E nenhuma de nós
poderá ter o rosto da outra.23

Tal reflexão de Leda Beck é interessante, principalmente ao compararmos com o que diz
Elizabeth Wilson24. A autora destaca a impossibilidade de fuga do sistema da moda, mas reforça a
importância que se tem em buscar se esquivar disso, para criar novas possibilidades de vestir e se
comportar, embaralhando as fronteiras de poder entre homens e mulheres. A reportagem de Beck
traz justamente essas possibilidades. Reconhecendo que o sistema existe e que sua força é deveras
enorme, a jornalista busca formas de fuga aos modelos vigentes, demonstrando para as mulheres

“Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
“Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
22 “Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
23 “Espelho, espelho meu” in Mulherio, nº5. São Paulo, janeiro/fevereiro de 1982.
24 WILSON, Elizabeth. Enfeitada de sonhos: moda e modernidade. Tradução: Maria João Freire. Lisboa: Edições 70, 1989.
20
21
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que se temos modelos a seguir, que busquemos usá-los a nosso favor, ao invés de absorvê-los como
manequins inanimados, reconhecendo nossos corpos únicos.
Continuando nessa perspectiva, Maria Rita Kehl, na reportagem seguinte intitulada “Beleza
é fundamental, sim”, propõe também uma subversão dos conceitos de beleza. Para Kehl, a
subversão de padrões estéticos deve ir além do rompimento com a moda e os modelos femininos
em voga. Deve ser também uma ruptura comportamental, de valores patriarcais que são intrínsecos
em nossa sociedade e que impedem nossos corpos de seguirem libertos.
No número 7, Mulherio traz mais um texto de Maria Rita Kehl, dessa vez buscando criticar
uma figura que havia despontado na mídia e se tornado mais um modelo de beleza para a mulher
brasileira. Em “À Xuxa, com amor”, Kehl critica uma entrevista que Xuxa concedeu à Folha de
São Paulo dizendo que não possuía problemas com homens, mas sim, com as mulheres.
A psicóloga parte, então, para uma análise da figura de Xuxa:
Comparada pela grande imprensa à Marilyn Monroe brasileira, Xuxa reedita aos 19
anos e em plena década de 80 uma imagem de mulher que já estava entrando para
os museus: a da sensual/infantil, que se adapta aos desejos de todos os homens
sem desapontar nenhum – e desperta inveja nas outras mulheres. A própria
repórter da Folha compra essa imagem: Xuxa fala coisas ‘tão burrinhas’, mas com
um jeitinho ‘tão encantador’. 25

Para ela, a figura de Xuxa remonta um padrão de, pelo menos, 30 anos anteriores onde a
mulher deveria ser além de bela, dócil, amável, inexpressiva e compreensiva. E, complementa,
talvez tenha se prestado a tal papel devido a sua pouca idade e seu padrão de beleza europeu. O
que realmente torna o terreno favorável para a manequim se tornar uma figura que performa uma
feminilidade exacerbada.
Assim como um travesti, a mulher considerada feminina ostenta com exageros no
corpo, no rosto, nas atitudes, todos os signos da feminilidade – mas se expressa
como alguém que não pertence ao mundo da mulher. Identifica-se a partir do
desejo do homem. O que significa ser essa feminilidade justamente seu oposto,
negação radical de identidade feminina. Que se define aliás pela diferença em
relação ao homem. Que se choca, por vezes, com o desejo do homem – que lhe é
complementar mas também oposto. Essa seria a real identidade feminina.26

Ao fazer tal comparação, Kehl destaca que a figura de Xuxa exacerba a feminilidade ao
ponto de ser uma imagem semelhante a que o homem deseja de uma mulher, e nesse sentido, tal
“À Xuxa, com amor ” in Mulherio, nº7. São Paulo, julho/agosto de 1982.
As discussões acerca de mulheres trans e travestis adentrarem os movimentos feministas ainda não eram debatidas
nesse período. Talvez isso explique a dura colocação por parte da autora.
25
26
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imagem idealizada se opõe à real feminilidade. Dessa forma, Xuxa negaria sua identidade feminina,
identidade essa que, para Kehl, é definida pela diferença perante o homem, além de não
corresponder aos seus desejos, se chocando, sendo um oposto da identidade masculina.
Ela prossegue: “Mas quando uma das partes – no caso a mulher – se anula para ser
valorizada pela outra, nega o conflito, se traveste daquilo que o outro espera a seu respeito, então
não há crescimento, não há nem mesmo relação”27. Sendo assim, ela considera que as relações a
partir dessa forma, não são passíveis de acontecer, sendo a mulher apenas um produto do que
deseja o homem, se anulando como complementar.
Os homens que curtem a Xuxa, pensando que estão curtindo o suprassumo da
mulher, se enganam: estão consumindo apenas um espelho de si mesmos.
Travestido, disfarçado no que seria A MULHER. A existência realmente feminina
de moças como Xuxa está absolutamente negada dentro desse padrão da mulher
sensual. Marilyn Monroe deve ter sentido isso na pele. E não agüentou. 28

Esse artigo serve como base para tentarmos compreender a ideia acerca da feminilidade
que o jornal propunha. Para Kehl, a feminilidade consiste em oposição/complementação para com
o masculino, que em nada tem a ver com ideais de beleza e passividade, estando longe de ser uma
emulação da masculinidade, mas também de uma feminilidade tradicional. Mesmo com tal
colocação, ainda não é possível visualizar no que consiste o feminino.
Outro destaque que deve ser mencionado é a dura crítica à postura da manequim. Xuxa,
como pontuado no próprio texto, era uma jovem de 19 anos no momento que tinha acabado de
entrar para a indústria cultural. Não considerar que tal imagem que ela propaga pode ser fruto de
toda a aparelhagem que a “criou” chega a ser injusto. Além ainda de cair no mito da “verdadeira”
mulher e da “falsa” mulher, nesse caso Xuxa, tendo seu “título” de mulher confiscado.
Na edição de número 16, uma reportagem sobre as mulheres nas olimpíadas chama a
atenção. Fazendo um breve panorama da história feminina nos jogos olímpicos, a matéria
entrevista algumas atletas brasileiras procurando apresentar suas histórias e dificuldades.
Destacamos aqui um recorte para análise:
Hortência vem aparecendo muito ultimamente, dando mil entrevistas a imprensa.
E com um discurso muito parecido com o das feministas: provar que, apesar de
não ter seguido o modelo feminino apesar de bem sucedida numa área masculina,
é mulher.
‘Nunca fui muito de usar vestidinho com babadinho, mas sempre me preocupei
com a Hortência mulher. Fora da quadra sempre procurei mostrar o que tenho de
27
28

“À Xuxa, com amor ” in Mulherio, nº7. São Paulo, julho/agosto de 1982.
“À Xuxa, com amor ” in Mulherio, nº7. São Paulo, julho/agosto de 1982.
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mulher. Quando eu era pequena, ninguém pensava que eu era mulher. Todo
mundo dizia que eu era homem. Mas isso nunca me humilhou porque eu gostava
de mim do jeito que eu era, adorava jogar bola, não ligava. De repente, pintou esse
lance de jogar basquete e todo mundo dizendo que jogadora de basquete era
sapatão. Eu nunca liguei, porque não sou.’
Dia desses, pra mostrar que mulher atleta não deixa de ser mulher - de gostar, por
exemplo, de ficar bonita, preocupar-se com a aparência etc. - Hortência deixou-se
filmar pela TV Globo, junto com Suzete, também da Seleção, indo a um
cabeleireiro em São Paulo. A reportagem. feita pela única repórter de esportes da
Globo em SP, Kitty Baleeiro, ficou bonita demais: ao som de uma música de Joyce,
‘Feminina’, Hortência e Suzete davam um tempo da puxada concentração para
arrumar o cabelo, se maquiar, essas coisas. Pois não é que, depois que a reportagem
passou, o apresentador do programa, Osmar Santos, saiu com uma de doer? Ele
disse algo do tipo: ‘Essas meninas jogam uma bola que não é fácil, mas elas são
feinhas, feinhas...’ O ‘feinha’ doeu fundo nas duas, que no dia seguinte
responderam: ‘Garotinho, você pisou na bola...’
O preconceito, o olhar que não reconhece a mulher inteira, só como uma parte
(como querendo dizer: ‘você joga bem. mas também não me venha querer ser
bonita, ser mulher’), como se vê, não é exclusividade dos muitos homens que, nos
campos e nos estádios, atrapalham jogos chamando as jogadoras de sapatões. E
pode estar presente até no Osmar Santos que, além de ótimo apresentador de tevê,
é o nosso ‘locutor das diretas’!29

Alguns pontos são deveras interessantes nesse trecho. O primeiro deles é a ênfase dada
pelo jornal ao fato de Hortência ter a necessidade de provar ser “mulher” para a sociedade
brasileira. Evidenciam que apesar da atleta não seguir um modelo feminino e ser bem sucedida em
um campo majoritariamente masculino, Hortência ainda era mulher. Mas o que constitui, portanto,
o ser mulher de Hortência? A própria esportista menciona isso na frase: “Nunca fui muito de usar
vestidinho com babadinho, mas sempre me preocupei com a Hortência mulher. Fora da quadra
sempre procurei mostrar o que tenho de mulher (...)”30.
Porém, apesar de negar a preocupação com elementos que são associados diretamente ao
mundo feminino, como babados, ela não deixa claro de que forma demonstra isso. Podemos
perceber mais adiante, quando as jornalistas mencionam a reportagem da TV Globo, que, apesar
da recusa de vestidos com babados, Hortência grava uma reportagem em que ela e sua amiga de
quadra reproduzem elementos típicos de uma ideia de feminilidade hegemônica que é propagada
para as mulheres: arrumar o cabelo, se maquiar, se “cuidar”, como as revistas do período
costumavam dizer. Portanto, conseguimos compreender que, tanto para ela quanto para as
jornalistas do Mulherio, os cuidados com a aparência ainda são componentes do “ser mulher”.
Sobre a opinião do jornal acerca da reportagem feita para as atletas, fica claro que o único
incômodo ficou no comentário do apresentador. Para a autora, há, assim como para a emissora,

29
30

“De Atenas a Los Angeles” in Mulherio, nº16. São Paulo, maio/junho de 1984.
“De Atenas a Los Angeles ” in Mulherio, nº16. São Paulo, maio/junho de 1984.
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uma necessidade de demonstrar que mesmo em âmbito masculino, a mulher não deve perder a
feminilidade em que essa foi socializada. Não basta Hortência e Suzete serem grandes atletas, elas
também devem provar que continuam mulheres.
Por outro lado, a jornalista aponta outro aspecto interessante: o comentário do
apresentador soa preconceituoso. Quando ele desdenha das atletas, Mulherio critica dizendo: “(...)
como querendo dizer: ‘você joga bem. mas também não me venha querer ser bonita, ser mulher’”
31

, como se para praticar esportes a mulher tivesse que abdicar completamente de sua feminilidade,

se aproximando ao máximo do homem, que era considerado, em uma visão machista, mais apto.
Porém, percebemos também aqui, a associação de beleza ao “ser mulher”, como se fossem duas
coisas complementares.
Por fim, vemos também a denúncia que Borges faz ao observar que Osmar Santos também
é locutor do movimento “Diretas Já!”32. Dessa forma, denuncia algo que há muito vinha sendo
comentado pelas militantes feministas do período: o machismo estava presente mesmo nos
movimentos mais revolucionários.
As discussões acerca do ser mulher continuam presentes no jornal e aparecem também no
número 17. No texto “Feminista é mulher?”, Eliane Robert Moraes aprofunda a discussão acerca
da separação entre feminismo e feminilidade. A partir dessa perspectiva, ela dispara: “Trata-se de
uma exclusão, de uma definição pela negativa. Ou melhor, é a partir dessa negativa que é construída
uma imagem das feministas como não-mulheres, colocando-as numa espécie de limbo de
identidade sexual”33.
Para ela, a imprensa, como o próprio jornal O Pasquim, tem influência nesse processo no
Brasil. De fato, a imprensa, desde a Primeira Onda, sempre buscou definir a militante feminista
dentro do estereótipo da não-mulher. Feia, mal-amada, frustrada e até mesmo “macha”. O mito é
tão bem criado que abarca não só as características físicas, apelando até para os comportamentos
e emoções. Por mais “femininamente” vestidas que algumas sufragistas estivessem, a fim de não
caírem na crítica da imprensa por esse viés, outros atributos eram acionados para falarem que a
feminista não era mulher. Moraes destaca que:
(...) o que esse pessoal estava querendo dizer era pura e simplesmente: ‘Feminista
não é mulher’. Pior ainda: não é porque não pode. Transformaram um não querer

“De Atenas a Los Angeles ” in Mulherio, nº16. São Paulo, maio/junho de 1984.
Osmar Santos era locutor e animador dos comícios que aconteceram por todo país em prol das Diretas Já! Tais
eventos contavam com a presença de artistas, políticos e intelectuais pedindo a realização de eleições diretas no Brasil
no ano de 1984.
33 “Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
31
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em não poder. Daí pra frente foi tudo uma questão de difusão dessas ideias. E
não faltaram voluntários para fazê-lo.34

Ela segue o texto alegando que justamente devido a esse estereótipo bem definido que
muitas mulheres se recusavam (e se recusam) a se considerarem feministas, mesmo que suas ações
as associem ao movimento. Porém, lança um questionamento pontual que há muito o Mulherio
fazia: o próprio feminismo não teria culpa de reforçar essas ideias? “Não haveria algo no interior
mesmo da proposta feminista que recusaria a feminilidade? Ou isso se daria apenas na prática
política do movimento?” 35.
Moraes continua, alegando que o feminismo possui sua parcela de culpa devido ao fato de
criarem uma ideia acerca da “verdadeira mulher”. Para ela, esse estereótipo ocorre nas próprias
análises das militantes que consideram que a mulher de verdade é a que luta constantemente contra
a mística feminina. “É uma entidade abstrata e onipotente, espécie de mãe fálica freudiana,
lembrando-nos a todo instante os nossos deslizes de ‘mulherzinha’” 36. Sendo assim, a partir daí,
surge seu antagonista: a “falsa mulher”, que para Moraes é ainda mais grave. “Atestador da
feminilidade, do mesmo jeito que aqueles a quem contesta, o feminismo estaria aí dizendo quem é
e quem não é. O mesmo processo de exclusão. Lugar do Saber, lugar do Poder”37.
A crítica feita pela autora é interessante, pois na análise do jornal conseguimos perceber tal
atitude. Mulherio define mulheres que performam uma feminilidade vigente como uma falsa mulher,
a pegar como exemplo o texto de Maria Rita Kehl endereçado à Xuxa. Dessa forma, acabam por
buscar, também, definir a verdadeira e a falsa, caindo no mesmo jogo da imprensa ao invés de se
atentar para as diversas formas de opressão.
Eliane Moraes termina destacando que outra questão dentro do feminismo é a dificuldade
deste em lidar com a feminilidade, campo ainda desconhecido para as militantes.
Pois o que me parece complicado é justamente a tentativa de se discernir a
feminilidade da mística feminina. Será possível? Assumir o novo sem ditar regras
é propor o inominável. Como todos os mistérios, a feminilidade aponta para várias
direções, dos estereótipos à poesia. E, nesse jogo, estamos de olhos vendados38.

O que a autora fala também pode ser comprovado nas páginas de Mulherio aqui analisadas.
Muito se fala de revalorizar a feminilidade, de romper com a feminilidade vigente, mas acaba não

“Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
“Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
36 “Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
37 “Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
38 “Feminista é mulher?” in Mulherio, nº17. São Paulo, julho/agosto de 1984.
34
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ficando muito claro o que a compõe. Algumas pistas foram lançadas, mas, de fato, ainda é um
terreno a ser esmiuçado.
A partir das análises encontradas no jornal, é possível compreender que a pretendida
revitalização da categoria feminina ainda era um caminho deveras nebuloso para as próprias
feministas que ali escreviam. Apesar das propostas subversivas em alguns textos, as militantes
acabavam se contradizendo em outros momentos em que colocavam a feminilidade como algo
intrínseco da mulher, reiterando uma feminilidade vigente.
Por outro lado, apresentavam uma perspectiva nova sobre a imagem da mulher, dando
ênfase a uma crítica da indústria da moda e da beleza em geral, que jamais seria possível através das
revistas femininas. Além disso, se distanciavam ao máximo da grande mídia destinada à mulher
trazendo-lhes novos modelos e possibilidades de pensar a beleza feminina.
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Viagens, penas e letras: Maria Graham em terras brasileiras
(1821-1824)
Flaviana Aparecida da Silva1

Resumo: Maria Graham nasceu na Inglaterra em 1785, e, desde criança teve uma relação muito
próxima com o mar. Viajou para a Escócia, Índia, Itália, Brasil e Chile. Em 1809 casou-se com o
capitão da Marinha Britânica Thomas Graham, e o acompanhou em uma viagem para o continente
americano. O casal chegou na província de Pernambuco em 1821, e, depois foram para a Bahia e
o Rio de Janeiro. Durante o período ao qual permaneceu em terras brasileiras, manteve relações
com diversas pessoas que ocupavam cargos de importância no Império. O presente artigo tem
como objetivo analisar a trajetória e os relatos produzidos por Maria Graham através do livro
“Diário de viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823”,
verificando os espaços circulados pela viajante no momento em que esteve no Brasil.
Palavras-chave: Maria Graham; Brasil; Diário de Viagem; Século XIX.

Abstract: Maria Graham was born in England in 1785 and since she was a child she have a very
closed relationship with the sea. She traveled to Scotland, India, Italy, Brazil and Chile. In 1809,
she got married Thomas Graham, he was the captain of British Navy and she accompanied him
on a trip to the American continent. The couple arrived in the province of Pernambuco in 1821,
then they went to Bahia and Rio de Janeiro. During the period which she remained in Brazilian
ground, she maintained relations with several people who held important position in the Empire.
This paper aims to analyse the trajectory and reports produced by Maria Graham through the book
“Journal of a Voyage to Brazil and residence there, during part of the years 1821, 1822, 1823”,
verifying the visitated places by the traveler at the time in Brazil.
Keywords: Maria Graham; Brazil; Journal of Voyage; Nineteenth Century.

Introdução
Durante grande parte da história é perceptível o silenciamento da presença feminina nos
documentos, registros e materiais, principalmente no que se refere às fontes oficiais do Estado.
Dessa forma, as mulheres nem sempre foram representadas na história assim como estão sendo
nos últimos anos. Sua inserção na historiografia se iniciou em meados da década de 1970, e, a partir

1
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de então, várias discussões e pesquisas vem sendo realizadas. Além disso, a inserção de novas fontes
para o trabalho do historiador foi importante para o desenvolvimento de estudos relacionados ao
feminino, e, o diário de viagem é uma ferramenta fundamental nesse processo 2, visto que a grande
maioria contém relatos sobre mulheres e o espaço privado das casas no século XIX. Os diários
são gêneros discursivos que revelam aspectos da vida familiar, pessoal e do cotidiano feminino e
são fundamentais para a construção de uma história em que as mulheres possam ser condutoras de
sua própria escrita3.
No final do século XVIII e início do XIX, o diário de viagem foi um gênero literário
bastante produzido e comercializado. Nesse período, o número de viagens marítimas cresceu
significativamente, principalmente para à América, e vários viajantes escreveram relatos e
publicaram livros. No Brasil, muitas pessoas vieram conhecer e trabalhar no país, principalmente
após 1808, momento ao qual se tem a abertura dos portos para as “nações amigas” 4. Pintores
como Jean-Baptiste Debret, Nicolas-Antoine Taunay e Auguste-Marie Taunay vieram para o Brasil
na missão artística francesa. Também, outros viajantes como Auguste Earle, William Gore Ouseley,
William Burchell5 estiveram no país no início do século XIX.
Mulheres viajantes também produziram obras sobre o Brasil, em menor número se
comparado ao masculino. Segundo a autora Miriam Moreira Leite6, Maria Graham, Rose de Saulces
Freycinet, Langlet Dufresnoy, Baronesa de Langsdorff e Ida Pfeiffer, foram viajantes de letras que
estiveram no Brasil na primeira metade do século XIX.
Sobre as viajantes citadas, a inglesa Maria Graham é uma das mais conhecidas, muito por
influência de sua relação próxima com a família imperial e seus relatos sobre o processo de
independência brasileira. Visitou as províncias de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro e escreveu
relatos acerca da natureza, comércio, escravidão, festas e das pessoas que conheceu. A presente
pesquisa tem como objetivo analisar a trajetória e os relatos produzidos pela viajante através da
obra “Diário de viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822 e 1823”,
verificando a estrutura e organização do diário, e os espaços circulados no momento ao qual residiu
no Brasil.

Cf in: PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Tradução: Angela M. S. Correa. São Paulo: Contexto, 2017.
SARTORI, Maria Ester de Siqueira Rosin. “Diário de uma mulher viajantes do século XIX: a memória perpetuada na palavra
escrita”. In: XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 2015, p. 4.
4 Cf in: LEITE, Miriam Lifchtiz Moreira. Livros de viagem: 1803/1900. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997.
5 Cf in: BELLUZZO, Ana Maria. O Viajante e a paisagem brasileira. In: Revista Porto Alegre, v.15, nº25, novembro, 2008.
6 LEITE, Miriam Lifchtiz Moreira. Mulheres viajantes no século XIX. In: Cadernos Pagu, n. 15, 2000, p. 131.
2
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Uma inglesa no Brasil
Maria Dundas Graham foi uma viajante inglesa que chegou ao Brasil no ano de 1821 e
entre sua vasta produção intelectual, escreveu um diário de viagem no momento à qual esteve em
terras brasileiras. Maria nasceu em uma cidade chamada Papcastle, distrito de Lake, em 19 de junho
de 1785. Seu pai, George Dundas, foi um almirante da Marinha Britânica, e fazia parte de uma
família conhecida na Escócia, os Dundas. Sua mãe, pessoa que teve pouco contato, era uma
estadunidense chamada Ann Thompson7.
Durante sua adolescência estudou em um colégio interno na cidade de Abingdon, na
Inglaterra, e recebeu uma educação de qualidade, fato não muito comum para uma mulher no início
do século XIX. A condição financeira da família, em particular, do tio paterno, possibilitou a
instrução recebida. Desde criança, Maria Graham se interessava pela leitura e estudos. Segundo sua
primeira biógrafa, Rosamund Brunel, aos nove anos de idade a inglesa já lia Homero e Shakespeare.
Maria ficou rebelde depois, quando foi mandada para escola, embora tenha sido
lá que ela adquiriu seu amor pela aprendizagem e o poder de olhar a si mesma e
aos outros sem paixão. Este traço pode ter influenciado a escolha do gênero
literário que ela praticou no começo de sua carreira: literatura de viagem8.

Maria Graham viajou pela primeira vez com seu pai para a Escócia. Em 1808, realizou sua
segunda viagem, para a Índia, em companhia também do pai. Durante essa viagem, conheceu seu
primeiro marido, Thomas Graham. Dessa viagem, a inglesa iniciou sua carreira como escritora, e
publicou dois livros: “Journal of a Residence in India” 9 e “Letters on India; with Etchings and a Map” 10. A
partir desse momento, Maria acompanhou Thomas em várias de suas viagens, como Itália, Brasil e
Chile11.
Além da literatura de viagem, Maria Graham também trabalhou como tradutora e escreveu
livros de botânica, arte, história e contos infantis. Inclusive, uma de suas obras mais conhecidas e
vendidas na Inglaterra é o livro Little Arthur’s History of England, com mais de 800 mil cópias12.
Em 1821, Thomas Graham foi enviado para as colônias da América do Sul a serviço da
Marinha Britânica, e Maria Graham veio acompanhando seu marido já com o intuito de escrever
Cf in: AKEL, Regina. Maria Graham, A Literary Biography. New York: Cambria Press, 2009.
AKEL, Op. Cit., p. 2.
9 Journal of a Residence in India. Edinburgh: Archibald Constable and Company, 1812.
10 Letters on India; with Etchings and a Map. London: Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 1814.
11 Cf in: AKEL, Op. Cit.
12 SOARES, Nara Marques. Maria Graham Callcott: revisão bibliográfica e considerações sobre sua escrita. 2015. Disponível em:
https://www.academia.edu/28873124/Maria_Graham_Callcott_revis%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica_e_considera
%C3%A7%C3%B5es_sobre_sua_escrita Acesso em 10 jan. 2020, p. 18.
7
8
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um livro. Embarcaram no dia 31 de julho na fragata Doris, e durante o percurso da viagem, passou
por alguns lugares antes de chegar ao Brasil. Junto com seu marido e alguns oficiais da embarcação,
visitou Funchal13, e o Convento de Nossa Senhora do Monte situado na cidade. Também passou
pela Vila de Oratava14, e realizou algumas visitas como, por exemplo, a casa do Sr. D. Antonio de
Moteverde15 e do Sr. Galway 16. Em seu diário de viagem, a inglesa não mencionou as funções das
respectivas pessoas, tampouco a razão pela qual os visitou.
Na viagem realizada ao Brasil, a inglesa escreveu a obra “Journal of a Voyage to Brazil and
Residence there, during Part of the Years 1821,1822, 1823” 17, publicada em apenas um volume através
do editor John Murray II. A obra foi traduzida pelo historiador Américo Jacobina Lacombe e
publicada pela Biblioteca Nacional. A edição brasileira contém vinte e uma gravuras inéditas que
estavam no Museu Britânico, adquiridas através da intermediação do Embaixador Joaquim de
Sousa Leão Filho18.
Maria Graham chegou ao Brasil em 21 de setembro de 1821, na província de Pernambuco.
Logo que chegou, a tripulação foi informada que a cidade de Recife encontrava-se em estado de
sítio, pois estavam em conflito as tropas do governador de Pernambuco, Luís do Rêgo Barreto, e
o grupo de patriotas que desejavam sua expulsão e questionavam seu poder, formando assim a
chamada Junta de Goiana. Nesse momento, um ajudante de ordens19 do governador de
Pernambuco recomendou que Maria ficasse a bordo, no entanto, a inglesa tomou a decisão de
desembarcar, e junto com Mr. Dance20, dois guardas-marinha (Grey e Langford) e do coronel
Patrone, foram ao encontro de Luís do Rêgo. Esse foi o primeiro contato que a viajante realizou
ao chegar às terras brasileiras.
Como dito anteriormente, a cidade de Recife encontrava-se em estado de sítio devido aos
conflitos entre os grupos favoráveis ao governador Luís do Rêgo e os chamados “patriotas”, que
questionavam seu poder. Em meio aos conflitos, a inglesa manteve relações não apenas com Luís

Atualmente Funchal é a capital do arquipélago da Madeira, situada em Portugal. Em seu diário, Maria lamenta o fato
de não contemplar a ilha com a mesma emoção que provavelmente sentiu quando visitou no passado. (GRAHAM,
1856, p. 84).
14 Atualmente a vila de Oratava é um município espanhol da província de Santa Cruz de Tenerife.
15 Sobre Dom Antonio de Monteverde, é mencionado que possui uma esposa e uma filha. Na visita foram Maria
Graham, o segundo tenente e dois guardas-marinha. (GRAHAM, Op. Cit., p. 95).
16 Sobre o Sr. Galway, é mencionado apenas que possui uma mulher espanhola de origem irlandesa. (GRAHAM, Op.
Cit., p. 95).
17 Journal of a Voyage to Brazil, and Residence there, during Part of the Years 1821, 1822, 1823. London: Longman, Hurst, Rees,
Orme & Brown; and John Murray, 1824.
18 GRAHAM, Op. Cit., p. XIII.
19 Segundo Maria Graham, o ajudante de ordens era o coronel Patrone.
20 Dance era o único oficial que falava português.
13
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do Rêgo, mas também com os patriotas que formaram o governo provisório na Junta de Goiana.
Em uma passagem no diário, a inglesa escreve como foi o encontro com os patriotas:
No alto do barranco, e no ato de o descerem, estava um grupo de quarenta
cavaleiros; um dos que vinham na frente trazia uma bandeira branca; diversos
estavam vestidos com esplêndidos uniformes militares, outros com as roupas
simples dos proprietários rurais. Era uma deputação da Paraíba que ia propor
condições a Luís do Rêgo. Acabavam de deixar o quartel general do exército
sitiante, onde se instalara o governo provisório de Goiana, e estavam
acompanhados de uma guarda de honra; após trocarmos cortesias, parte da
guarda voltou conosco e os deputados seguiram seu caminho 21.

No dia 3 de outubro, Maria Graham foi ao palácio do governo acompanhada de alguns
oficiais britânicos. E, na presença de vários homens, foi a única mulher na discussão política sobre
o futuro do país. Além de participar da reunião, foi apresentada a cada um dos senadores e generais.
As discussões se referiam ao descontentamento com relação ao governador português e do
governo em relação ao Brasil e aos pernambucanos. A reunião também foi realizada pelos patriotas
para saber o posicionamento da Inglaterra diante dos conflitos que estavam acontecendo22.
Sua passagem por Pernambuco foi muito movimentada, e muitas reuniões foram feitas
entre os grupos que disputavam o poder na província. Dessa forma, seu diário contém descrições
importantes de fatos tanto do espaço público quanto do privado, ambos envolvendo a política
brasileira.
Após passar por Pernambuco, Maria Graham chegou à província da Bahia em 17 de
outubro de 1821, e, antes mesmo de desembarcar, admirou ainda na Doris a paisagem ao
amanhecer.
Esta manhã, ao raiar da aurora, meus olhos abriram-se diante de um dos mais
belos espetáculos que jamais contemplei. Uma cidade, magnífica de aspecto, vista
do mar, está colocada ao longo da cumeeira e na declividade de uma alta e
íngreme montanha. Uma vegetação riquíssima surge entremeada com as claras
construções e além da cidade estende-se até o extremo da terra, onde ficam a
pitoresca igreja e o convento de Santo Antônio da Barra 23.

Logo que chegou, recebeu o convite de um cônsul britânico chamado William Pennel, para
passar o dia em sua casa. Apesar da chuva, Maria desembarcou no Arsenal, e não citou os nomes

GRAHAM, Op. Cit., p. 127.
GRAHAM, Op. Cit., pp. 124-131.
23 GRAHAM, Op. Cit., p. 144.
21
22
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das pessoas que a acompanharam, porém, através de seus escritos, é possível perceber que não foi
sozinha. Ao chegar à casa do cônsul, foi recebida pelo mesmo e por sua filha. Miss Pennel a
convidou para conhecer as redondezas até que o jantar ficasse pronto, e nesse passeio, foi até a
igreja dedicada a Nossa Senhora da Graça. No dia seguinte, antes do almoço, continuou o passeio.
William Pennel convidou os demais tripulantes para conhecer sua casa e também para jantar.
Ao que tudo indica o contato com Mr. Pennel foi duradouro. No dia 19 de outubro, Maria
Graham acompanhou sua filha em uma série de visitas aos amigos portugueses. Segundo a autora,
“como não é costume deles visitar ou serem visitados na parte da manhã, não era lá muito elegante
levar uma estrangeira a vê-los. Mas minha curiosidade, ao menos, foi bem paga.” 24 No diário, não
são citados os nomes desses amigos portugueses ou se havia algum objetivo em realizar as visitas.
No entanto, é nesse momento que Maria Graham realizou algumas críticas quanto às roupas das
senhoras, a quem se referiu como “patroas”.
Quando apareciam, dificilmente poder-se-ia acreditar que a metade delas eram
senhoras de sociedade. Como não usam nem coletes, nem espartilhos, o corpo
torna-se quase indecentemente desalinhado, logo após a primeira juventude; e
isto é tanto mais repugnante quanto elas se vestem de modo muito ligeiro, não
usam lenços ao pescoço e raramente os vestidos têm qualquer manga. Depois,
neste clima quente, é desagradável ver escuros algodões e outros tecidos, sem
roupa branca, diretamente sôbre a pele, o cabelo preto mal penteado e
desgrenhado, amarrado inconvenientemente, ou, ainda pior, em papelotes, e a
pessoa toda com a aparência de não ter tomado banho 25.

Através desse relato, é possível perceber traços culturais do seu país de origem, pois ao se
trabalhar com relatos de viagem é importante estar atento ao período em que o relato foi escrito,
o momento de sua publicação, a forma de elaboração do relato, o contexto histórico/social do
viajante, e, principalmente aspectos do seu país de origem, uma vez que “suas opiniões e
julgamentos apontam mais para o âmbito cultural do próprio viajante do que para o local visitado”
26

. Dessa forma, ao encontrar mulheres com roupas diferentes do estilo europeu, houve um

estranhamento por parte da autora.
Continuando sua rede de sociabilidades, depois da Bahia, Maria Graham foi ao Rio de
Janeiro. Chegou no dia 15 de dezembro de 1821, e, assim como na Bahia, se encantou com a
paisagem.

GRAHAM, Op. Cit., p. 148.
Idem.
26 SARTORI, M. E. S. “Diário de uma mulher viajantes do século XIX: a memória perpetuada na palavra escrita”. In:
XXVIII Simpósio Nacional de História, Florianópolis, 2015, pp. 45-47.
24
25
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Nada do que vi até agora é comparável em beleza à baía. Nápoles, o Firth of
Forth, o porto de Bombaim e Trincomalee, cada um dos quais julgava perfeito
em seu gênero de beleza, todos lhe devem render preito porque esta baía excede
cada uma das outras em seus vários aspectos. Altas montanhas, rochedos como
colunas superpostas, florestas luxuriantes, ilhas de flores brilhantes, margens de
verdura, tudo misturado com construções brancas, cada pequena eminência
coroada com sua igreja ou fortaleza, navios ancorados, ou em movimento, e
inúmeros barcos movimentando-se em um tão delicioso clima, tudo isso se reúne
para tornar o Rio de Janeiro a cena mais encantadora que a imaginação pode
conceber27.

No Rio de Janeiro, Maria mantém relações com várias pessoas de cargos políticos
importantes. No dia 20 de dezembro, foi com o Sr. Hayne28 e sua irmã conhecer o Jardim Botânico.
No dia 1º de janeiro do ano seguinte, visitou o conde Hogendrop, um dos generais de Napoleão
Bonaparte29 que estava exilado no Brasil. De acordo com a autora, foi a segunda vez que o visitou,
pois a primeira vez havia sido por um acaso, enquanto caminhava perto do Corcovado. Em seu
diário de viagem, a inglesa escreveu que conversou sobre a política brasileira junto com Hogendrop,
e também sobre suas expectativas quanto ao futuro do país30.
Além das pessoas citadas, Maria Graham teve uma relação muito próxima com a família
Imperial. Em sua segunda visita ao país, dessa vez viúva e acompanhada de Lord Cochrane, a
inglesa se aproximou de Dom Pedro I e Leopoldina, através da intermediação de José Bonifácio.
Logo depois que cheguei aqui, em março, ou, antes, logo que meu parente
Glennie me deixou, senti que, na qualidade de estrangeira, e na posição em que
me encontro, estava extremamente desamparada; por conseguinte, falei ao
ministro José Bonifácio, narrando-lhe meus sentimentos, e mostrando o desejo,
dado o temperamento sensível da Imperatriz, de ter permissão para contar com
o apoio dela e considerá-la minha protetora enquanto permanecesse no Império.
Em seguida, prometeu marcar um dia para receber31.

Dessa forma, Maria encontrou com Leopoldina no dia 19 de maio de 1823, em uma visita
no Paço Imperial. Após o encontro, a inglesa e a imperatriz manteve uma relação de muita
proximidade e cumplicidade. Por intermédio de Sir Thomas Hardy32, Maria Graham ofereceu seus

GRAHAM, Op. Cit., pp. 174-175.
Hayne era um dos comissários da comissão do tráfico de escravos.
29 GRAHAM, Op. Cit., p. 188.
30 GRAHAM, Op. Cit., pp. 188-191.
31 GRAHAM, Op. Cit., p. 280.
32 Comandante da esquadra inglesa da América do Sul.
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serviços para ser professora da princesa Maria da Glória. Durante aproximadamente um mês, a
viajante acompanhou a princesa nas horas de estudo e em suas atividades diárias. No entanto, em
razão dos conflitos causados com os criados portugueses e brasileiros, Maria Graham pediu
demissão do cargo e antes de ir embora definitivamente do Brasil, residiu em uma zona rural no
Rio de Janeiro, coletando espécies nativas.
Maria Graham retornou para a Inglaterra em 1825. Após dois anos, casou-se com o pintor
Augustus Callcott, e passou a se dedicar na escrita de livros de botânica, arte e contos infantis.

Considerações Finais
Após a análise da fonte, é possível perceber que Maria Graham transitou por diversos
espaços públicos e manteve uma rede de sociabilidades com pessoas que ocupavam cargos
importantes no país. Em Pernambuco manteve relações com Luís do Rêgo e também com as
pessoas que ocuparam o governo provisório na província. Na Bahia tinha contato com o cônsul
britânico William Pennel. E, no Rio de Janeiro, foi próxima de José Bonifácio, Dom Pedro I e
Leopoldina.
Essa rede de sociabilidades foi importante para a entrada da inglesa em determinados
espaços, tanto no meio público quanto no privado. Foi fundamental também para sua permanência
no país após a segunda visita, dessa vez na condição de viúva. Sua relação com a família imperial,
em especial, com a imperatriz Leopoldina, possibilitou muitas transformações na vida de Graham,
como por exemplo, no campo profissional, atuando como tutora da princesa Maria da Glória.
Sua obra “Diário de viagem ao Brasil e de uma estada nesse país durante parte dos anos de 1821, 1822
e 1823” é uma importante fonte de relatos sobre o Brasil em um momento de intensa transformação
e transição na política imperial. Além disso, é válido ressaltar que foi a única viajante mulher que
esteve presente durante o processo de independência brasileira e escreveu relatos acerca desse
período, o que torna sua obra ainda mais relevante e notável.
O presente trabalho visou contribuir para a construção de uma história em que as mulheres
possam ser representadas, estudadas, lidas e conhecidas. E, Maria Graham, como demonstrado no
artigo, foi uma viajante de letras que durante o século XIX publicou várias obras na Inglaterra, e
atuou em diversas esferas nos países ao qual visitou.
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Arisca e sedutora, a feiticeira refugiada em Notre Dame de
Paris
Letícia Silva Azevedo 1

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar a personagem Esmeralda na obra “O
Corcunda de Notre Dame” - Victor Hugo, buscando identificar a visão do romancista francês
acerca dos ciganos, analisando a personagem Esmeralda. Em pesquisa sobre os ciganos no Brasil,
o professor Rodrigo Teixeira observa que as figuras de ciganas desenhadas e descritas formam um
arquétipo composto pela pele morena, cabelos fartos e pretos e uma sensualidade adornada por
um vestido em muitas cores e um decote que envolve sua volúpia. O trabalho se debruça às
descrições do autor acerca da personagem e as muitas cenas que ela figura ao longo da história,
mapeando seu perfil por intermédio de categorias de análise.
Palavras chaves: História - Literatura - Mulher - Ciganos

Abstract: This article aims to analyze the character Emerald in the work “The hunchback of Notre
Dame” - Victor Hugo, seeking to identify the vision of the French novelist about the gypsies,
analyzing the character Esmeralda. In research on the gypsies in Brazil, Professor Rodrigo Teixeira
notes that the figures of gypsies drawn and described form an archetype composed of the brown
skin, Full and black hair and a sensuality adorned by a dress in many colors and a neckline that
envelops your lust. The work focuses on the author’s descriptions of the character and the many
scenes that it depicts throughout history, mapping its profile through categories of analysis.
Keywords: History - Literature - Woman - Gypsies

Introdução
O presente trabalho dedica-se à analisar a personagem Esmeralda na obra “O Corcunda de
Notre Dame”, escrita por Victor Hugo e publicada originalmente com a título “Notre Dame de
Paris”, em março de 1831, cuja temporalidade é demarcada pela literatura como o início do
romantismo. O professor Maichel Korfaman (2005) sintetiza esse estilo literário como uma
autodescrição das sociedades modernas, cujo contexto converge com a formação dos estados
nacionais, mais especificamente sobre seus empreendimentos de construção nacional, em que a

1
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produção literária dos românticos empreende as imagens desse estado ou a ele se dirige criticamente
expondo suas mazelas e contradições.
O material literário é, assim como destacado por Valdeci Borges (2010), expressão artística
da sociedade possuidora de historicidade, validando a sua potencial posição como fonte histórica
para o mapeamento das representações sociais. Roger Chartier (2000) apresenta a interlocução
entre história e literatura enquanto possibilidade de reconstrução do sistema de representação
engendrado pelo discurso literário, esse que é resultado de práticas e relações de uso/estrutura.
Historiadores que se debruçam sobre o material literário acessam a sociedade registrada
por esse texto que descreve formas, trejeitos e movimentos de um tempo e lugar, sendo o mesmo
de sua produção ou se reportando a outros. Esse caráter de registro da literatura a atribui ao lugar
de construção do mundo social, bem como constituída desse. “A literatura registra e expressa
aspectos múltiplos do complexo, diversificado e conflituoso campo social no qual se insere e sobre
o qual se refere. Ela é constituída a partir do mundo social e cultural e, também, constituinte deste;
(...)” (BORGES, 2001, p. 98).
Sendo constituída e constituidora da realidade social o tempo e espaço da obra não são
suficientes às proposições analíticas, eles guardam relações importantes com o tempo e espaço do
escritor. Descrito enquanto o grande poeta, escritor e dramaturgo francês, Victor Hugo também
teve uma importante atuação política, com espírito combativo ele torna-se membro do senado
francês. Tendo em vista as eleições ele apoiou a candidatura de Luís Napoleão e, em decorrência
da ditadura de Napoleão III viveu no exílio por 18 anos. Em 1870 foi eleito presidente da ala
esquerda da Assembleia Nacional, Senador em 1876 e em 1885 ele faleceu, deixando em seu
testamento, cinquenta mil francos aos pobres além de rogar preces por todas as almas. Com
produções literárias que contrariavam a ordem, ele defendia as liberdades políticas e preocupavase com os miseráveis sociais. Victor Hugo, um discurso literário em prol daqueles que, no
desenvolvimento histórico da burguesia, foram socialmente marginalizados; espalhados em
milhares por toda a Europa. (BARBOSA, 2003)
Sob os esclarecimentos do espaço social de construção da obra, é possível entender “O
Corcunda de Notre Dame” como obra de valiosas descrições da sociedade parisiense, seja pelo
destaque monumental como também das relações que se desdobram no cenário medieval. A
Catedral é a grande protagonista, monumento imponente dada sua grandiosidade e beleza própria
da arquitetura gótica e demais edificações que marcaram o período do Pré-Renascimento. O
detalhamento arquitetônico justificasse na intencionalidade do autor na produção da obra, qual seja
a defesa do patrimônio arquitetônico frente às demolições em nome do progresso que marcaram a
modernidade europeia no século XIX.
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Contudo, e de maneira mais proveitosa a esse trabalho, a tragédia passa entre o Corcunda
Quasímodo e a cigana Esmeralda, duas figuras miseráveis da sociedade parisiense que tomam as
páginas do mais famoso poeta e prosador do romantismo francês. O texto desdobra-se pelos
detalhamentos arquitetônicos e experiências dos que foram ignorados dos espaços oficiais de
sociabilidade e registro. Victor Hugo acessa o cenário Medieval pelas grandezas de sua estrutura e
as misérias que lhe correm.
Trata-se de uma obra de grande reconhecimento e também já analisadas por outros estudos
acadêmicos, como os trabalhos de Sidney Barbosa (2003) e Neri Mori (2009), os quais os quais
analisaram, respectivamente, pelo prisma do patrimônio arquitetônico e as adaptações
cinematográficas realizadas. O trabalho que aqui se desenvolve propõe outro eixo de análise, qual
seja as intersecções entre gênero e etnia, ao analisar a cigana Esmeralda.
O estudo visa mapear a construção de uma figura caótica frente à produção social medieval.
Porém, nos escritos dos românticos a vida cigana se torna atrativa pela dimensão sobrenatural e
misteriosa que incita o imaginário social. O romantismo glorificou o homem natural em seu
primitivismo e espontaneidade dada sua busca incessante do transcender, valorizando as forças
instintivas e irracionais, “Alguns viram este homem natural no homem medieval, outros nos índios
brasileiros e, outros ainda, nos ciganos.” (TEIXEIRA, 2009, p.126)
No caso específico das ciganas, objeto de análise do trabalho condensado na figura de
Esmeralda, as figuras de ciganas desenhadas e descritas formam um arquétipo composto pela pele
morena, cabelos fartos e pretos e uma sensualidade adornada por um vestido em muitas cores e
um decote que envolve sua volúpia. A sensualidade de Esmeralda é inerente à sua condição de
“egípcia”, além disso a cigana de Victor Hugo é a heroína dotada de uma beleza encantadora.
Isto posto, o trabalho se debruça às descrições do autor acerca da personagem e as muitas
cenas que ela figura ao longo da história, mapeando seu perfil por intermédio de categorias de
análise.

Enquadramentos analíticos
Sendo o objetivo do estudo o mapeamento da construção de Esmeralda, a leitura da obra
orientou-se pela criação de categorias analíticas destinadas às várias cenas em que Esmeralda
aparece. Descrita sob uma multiplicidade de perspectivas que conferem uma diversidade
interessante de seu ser e que formam as categorias desenvolvidas a seguir. Foi realizado um
mapeamento dessas espacialidades, abrangendo a variedade espacial que remete à uma liberdade de
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locomoção própria da sua condição de cigana. Encontros e desencontros que ela experiência a
enquadra em situações diversas que lhe marcam enquanto mulher e enquanto cigana.
As categorias selecionadas e que compõem o título do trabalho são: Arisca, dada as muitas
cenas em que Esmeralda cruza o labirinto da Paris Medieval com tamanha esperteza; Sedutora,
referente às cenas em que destacam o fascínio que a cigana desperta nos homens, em especial
Claude Frollo; Feiticeira, como ela é reconhecida pela sociedade em relação à sua identidade cigana,
bem como a ligação com a Cabra Djali e os truques que realizam; por fim, Refugiada, se constitui
enquanto uma categoria quando Esmeralda é condenada à morte pela acusação do assassinato de
Phoebus, porém é salva por Quasímodo que a coloca dentro da Catedral gritando pelo direito de
asilo.
Afora ao título, algumas outras cenas constituem outras categorias: Promíscua, quando ela
assume sua identidade cigana e aceita os ditames sociais dirigidos pela Igreja, aceitando a
marginalização que por esta é lhe imposto; Compaixão, alude à capacidade da bonita mocinha de
prestar socorro aos que, como ela, foram reservados os lugares das misérias sociais; e, ainda,
atentando-se para os estereótipos que edificam a figura cigana, a categoria Ladra de crianças
também se encontra no enredo.
A análise construída trabalha com excertos da obra que são destrinchados pelas categorias
apresentadas demarcando pontos de gênero e etnia. Sob essas características é possível acessar os
elementos, situações e relações que constroem o arquétipo da cigana medieval construído por
Victor Hugo e por esse estudo distribuído em categorias analíticas.

Esmeralda
Esmeralda é apresentada aos leitores pela dança, sua forma de garantir a subsistência e pela
qual a muitos encantam, pelas descrições do brilho, agilidade e uma sensualidade que emana da
“bonita mocinha” que mistura braços, pés e lantejoulas em seus movimentos:

Os olhos eram negros e esplêndidos. Em meio aos cabelos escuros, alguns fios
banhados de sol brilhavam como se fosse de ouro. Os pés desapareciam em
movimentos rápidos como os raios de uma roda que gira em velocidade. Em
torno da cabeça, entre tranças negras, placas de metal crepitavam ao sol, como
uma coroa de estrelas. Lantejoulas espalhadas pelo vestido brilhavam
azuladas, com mil faíscas, lembrando uma noite de verão. Os braços ágeis e
morenos se atavam e se desatavam em torno da cintura como duas echarpes.
A forma do corpo tinha surpreendente beleza. Ah! A resplandecente figura
se destacava como algo luminoso, mesmo a luz do sol! (HUGO, 2013, p. 327
grifos meus)
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A construção da personagem perpassa pela exaltação de sua beleza física que, apesar de
fascinante, destoa do padrão de beleza das mulheres medievais: “Mas o que aparece de maneira
explícita, pelos detalhes do vestuário é que são fechadas, discretas e passam por um ar de muito
pudor. (...) o corpo da mulher é considerado sagrado.” (COUTINHO, 1996, p. 27). A exigência da
sacralização do corpo feminino destoa da descrição de Esmeralda, a qual em uma cena de dança é
apresentada pelos movimentos de seus braços, cintura e pernas à luz do sol, que alude à exposição
e a liberdade.
Rodrigo Teixeira (2009) analisando recortes de jornais, encontra inscrições do articulista
Caron acerca do tipo de mulher considerada bela, no artigo “O Romantismo”, segundo o autor, a
referência está na mulher cigana, as quais são idealizadas pelos românticos europeus. O então
destaque da beleza feminina volta-se ao “tipo andaluz, faces rosadas, tez morena, talhe esbelto, e
cabelos pretos”, ao qual qualquer homem diria: “oh! Mulher sedutora e vaporosa, tu és a imagem
do Romantismo cuspida e escarrada”. (TEIXEIRA, 2009, p.107) Esmeralda com braços morenos
que se desatam pela cintura e cabelos negros que lhe compõe a face, encaixa-se nas idealizações do
romantismo. Beleza, exotismo e mistério são insígnias que articulam a feminilidade e a condição de
cigana operantes nos desdobramentos de Esmeralda ao longo da trama literária.

Arisca
As ruas medievais, que se entrecruzam em círculos e estreitamentos, são habilidosamente
percorridas por Esmeralda, a agilidade e familiaridade com que empreende esse andar confere-lhe
a posição de Arisca.
Gringoire, filósofo prático das ruas de Paris, já havia observado que nada é mais
propício ao devaneio do que seguir uma bonita mulher sem saber aonde
ela vai. (...) Ele caminhava, então, pensativo atrás da mocinha que apertava o
passo, fazendo trotar a cabra. (...) Duas finas, delicadas e encantadoras
criaturas da quais ele admirava os pezinhos, as bonitas formas, as
graciosas maneiras, quase confundindo as duas na contemplação. Pela
inteligência e a boa amizade, eram duas mocinhas; pela leveza, agilidade,
destreza no andar, duas cabritas. (...) – São ruas com muito pouco lógica!
– dizia Gringoire, perdido naqueles mil círculos que o tempo todo faziam voltar
ao mesmo, mas no qual a moça seguia um caminho que ela parecia conhecer
bem, sem hesitação e com um passo cada vez mais rápido. (HUGO, 2013, p. 90
grifos meus)
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A feminilidade de Esmeralda reserva-se às graciosidades do seu corpo, ponto de destaque
frequente ao longo da trama. Contudo, a personagem é ambientada na Idade Média, temporalidade
que se projeta à óptica privada de mundo (COUTINHO, 1996) na qual as mulheres são alocadas
ao espaço doméstico pelas responsabilidades da procriação, o que lhe confere sua existência,
seguido dos cuidados e ensinamentos morais com a prole (COUTINHO, 1996; DUBY, 1989;
MACEDO, 1992; PILOSU, 1995). Sendo assim a naturalidade dos passos de Esmeralda pelas
esquinas medievais configura-se enquanto desvio da norma.
Associado à animalidade o nomadismo, característica da cultura cigana, é considerado
enquanto um desafio às autoridades e desprezo às normas (TEIXEIRA, 2009). No caso feminino
Esmeralda opera por uma dupla transgressão, enquanto ser feminino, socialmente reservado ao lar,
mas que se desdobra astutamente as vias públicas do labirinto medieval.

Sedutora
A sedução feminina somada aos encantos da cigana que se despontam pelos ombros,
braços e pés expostos; provoca em Claude Frollo, arquidiácono da Catedral de Notre-Dame, uma
paixão descrita enquanto corrosiva.
“(...) sua paixão fatal, daquele amor corrosivo, venenoso, odiendo e
implacável que tinha levado um ao patíbulo e o outro ao inferno: ela condenada
e ele desgraçado.” (HUGO, 2013, p. 352, grifos meus)

A perspectiva do arquidiácono, ao não encontrar em Esmeralda reciprocidade do
sentimento que o dilacera, é de uma cigana enquanto “(...) metamorfose do diabo em mulher com
o objetivo de fazer cair no pecado carnal um homem que tinha consagrado a sua vida à castidade
e à abstinência.” (PILOSU, 1995, p. 34) Destinadas à procriação ou à serventia dos prazeres carnais,
as mulheres na Idade Média são seres que despertam constante vigilância, dada a crença de sua
natureza corrosiva ao homem por nele despertar seus instintos mais baixos e, então, capaz de o
levá-lo ao pecado carnal. (PILOSU, 1996) A situação desponta-se em relação à Esmeralda, uma
vez que a sedução é condição inerente das ciganas. (TEIXEIRA, 2009)

Promíscua
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As relações que se desenvolvem ao longo do romance são teias de sentimentos desconexos.
Enquanto Quasímodo, o corcunda, ama Esmeralda por admirá-la em beleza e caridade, Claude
Frollo a ama por uma paixão advinda da atração fatal característica da sedução cigana; Esmeralda,
por sua vez, ama o fidalgo e capitão dos arqueiros das ordenanças do rei, Phoebus de Châteaupers,
este prometido em casamento à Fleur-de-Lys. São relações unilaterais que se cruzam nos
desencontros afetivos.
Atribuindo razões de ordem socioculturais à ausência de reciprocidade do seu sentimento
em relação ao fidalgo das ordenanças do rei, Esmeralda assume a posição de desvantagem em que
se encontra ao reconhecer-se enquanto cigana. Enquanto tal é desprovida do acesso ao matrimônio.
Suas paixões são reservadas à promiscuidade, situação por ela reconhecida:
Além disso, o que sou? Miserável filha da sarjeta, enquanto você, meu
Phoebus, é um fidalgo. Que pretensão a minha! Uma dançaria se casar com
um oficial! Fui louca. Não, Phoebus, não. Serei sua amante, sua diversão,
seu prazer, sempre que quiser, sua. [...] Por agora, tome-me! Tudo é seu,
Phoebus, apenas me ame! Nós, egípcias, só precisamos disso, ar puro e
amor. (HUGO, 2013, p. 303 grifos meus)

O valor da mulher na sociedade medieval é conceder sucessores à casa do homem que lhe
acolhe tomando-a por esposa. “Os interesses da estirpe sobrepunham-se aos pessoais. A
continuidade da linhagem representa o objetivo mais importante da conjugalidade.” (MACEDO,
1992, p. 17) Prazeres e amores são muitas vezes reservados a outras mulheres, quais sejam as
concubinas ocupando posição social marginal. E Esmeralda reconhece-se nessa posição, “mero
objeto de desejo do outro.” (COUTINHO, 1996) Amante, diversão e prazer são as funções em
que limita seu amor por Phoebus, tendo em vista sua desvantagem social por ela descrita como
“filha da sarjeta”. Mera dançarina que frente à hierarquia que rege as relações medievais, encontrase demasiadamente distante do oficial. E, enquanto mulher produto do discurso literário

A condição de corpo disponível vai marcar a figuração literária [...] [da mulher
oriunda de minorias sociais]: animal erótico por excelência, desprovida da razão
ou sensibilidade mais acuradas, confinada ao império dos sentidos e às
artimanhas e trejeitos da sedução. Via de regra desgarrada da família, sem pai nem
mãe, e destinada ao prazer isento de compromissos” (DUARTE, 2009, p.64)

Ladra de Crianças
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Dentre os estereótipos que se atribui aos ciganos há o mito do roubo de crianças. Rodrigo
Teixeira (2009) não descarta a possibilidade de crianças abandonadas pelos pais, fascinadas com o
modo de vida cigano tão destoante da padronização social, terem sido, eventualmente, adotadas
sem quaisquer garantias jurídicas. Contudo, tendo em vista a fama de ladrões sustentada pelas
suspeitas de trapaças e roubos em comércio de cavalos, somaram as reclamações de pais
arrependidos pelo abandono das crianças, configurando assim, o mito de ciganos ladrões de
crianças. (TEIXEIRA, 2009)
O que você fez? Foi o que perguntou? Vou lhe dizer, egípcia, o que você fez.
Ouça! Eu tinha uma filha! Uma filha, uma linda filhinha! Minha Agnès -continua,
desvairada e beijando alguma coisa nas trevas. - Pois bem! Está ouvindo, filha do
Egito? Pegaram minha criança, roubaram-na de mim, devoraram-na. Foi
isso que você fez. (HUGO, 2013, p. 464)

Feiticeira
De braços descobertos, cabelos esvoaçantes e vestes chamativas que adornam um corpo
dotado por liberdade em movimentos graciosos que lhe confere à sensualidade natural, a
“mocinha” de Victor Hugo ainda tem enquanto companhia uma cabritinha que com truques às
entrega à condenação de magia. As características da jovem cigana destoa da padronização feminina
e a associação à cabra enquanto animal do sabá, atribui a Esmeralda a posição de antagonismo
frente às normas da Igreja e, por isso mesmo, a classifica enquanto herege.

Jovem cigana, confessa sua participação em ágapes, sabás e malefícios do inferno,
com larvas, máscaras e estriges? [...] Confessa ver o bode que Belzebu faz
surgir nas nuvens, chamando para o Sabá, e que só as feiticeiras veem? [...]
Confessa ter adorado as cabeças de Baphomet, aqueles abomináveis ídolos dos
templários? [...] E ter tido convívio habitual com o diabo, sob a forma de uma
cabra doméstica, incluída no processo? [...] Confessa, finalmente, que com a ajuda
do demônio e do fantasma vulgarmente denominado monge-papão, feriu e
assassinou, na noite de 29 de março último, um capitão chamado Phoebus
Châteaupers? (HUGO, 2013, p. 317, grifos meus)

O julgamento do assassinato de Phoebus Châteaupers, cujo assassino é Claude Frollo, recai
sob Esmeralda. Contudo, em meio a extensão de questionamentos, o assassinato limita-se à uma
pergunta, muda-se o foco e esse direciona-se às suposições de práticas de feitiçaria, e sob tortura
ela gritava confirmações à todas. “A crença e o medo da feiticeira, dos seus vôos noturnos, das suas
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metamorfoses em animais e dos males que causava à colheita e às crianças recém-nascidas
impregnava a imaginação popular.” (MACEDO, 1992, p. 63).

Compaixão
As mulheres ciganas compõem os grupos marginalizados que nos textos dos romancistas
são idealizados. (DUARTE, 2009) À elas é atribuída uma sensualidade catalisadoras dos desejos
masculinos, contudo, também são construídas pela dimensão heroica.
Nesse momento ele viu o populacho abrir caminho. Uma mocinha
estranhamente vestida se destacou da multidão. Vinha acompanhada de uma
cabritinha branca de chifres dourados e tinha um pandeiro na mão. O olho de
Quasímodo faiscou. Era a cigana que ele havia tentado raptar na noite anterior.
[...] Não teve a menor dúvida de que a moça vinha também se vingar e chutá-lo,
como todo mundo ali. [...] a egípcia [...] destapando um pequeno odre preso à
cintura, levou-o até os lábios áridos do miserável. [...] Ele então ingurgitou
grandes goles. A sede era ardente. (HUGO, 2013, p. 239, grifos meus)

Quasímodo “Um gigante quebrado e mal colado”, (HUGO, 2013, p. 66), apesar da
deformidade física que constitui seu ser, faz parte do extenso grupo de marginalizados que a
encantadora mocinha também integrava. Ainda assim, enquanto ela dançava e a todos atraíam com
olhares de admiração e desejo, ele tinha suas costas cobertas de sangue por feridas abertas por
chicote advindos do desprezo da sociedade medieval que associa as diferenças às criações
demoníacas. A Cigana, estranhamente vestida e acompanhada por uma cabritinha de chifres dourados, é quem
lhe oferece compaixão. Essa é a cena em que Esmeralda, descrita pelos marcadores de sedução,
promiscuidade e nomadismo, características ciganas, constitui-se enquanto heroína, oferecendo
água ao ser disforme que divide com ela o espaço do desprezo e perseguição social.

A tradicional identificação dos ciganos com o crime e o comportamento
desviante foi, com uma dose de piedade, diminuída enquanto acentuava-se a
imagem romântica da buena dicha (leitura da sorte). Assim foi se construindo
uma visão substancialmente diferente, sobretudo para as ciganas, “transformadas
de leitoras da sorte sujas em heroínas sensuais e altamente desejáveis.
(TEIXEIRA, 2009, p.124)

Refugiada
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A Catedral junta-se aos personagens no momento em que Esmeralda, a caminho da
condenação fatal, é salva por Quasímodo. Em um ato engenhoso o Corcunda opera o resgate a
cigana. Victor Hugo reserva o heroísmo aos condenados e atribui à catedral, protagonista de sua
obra, a função de justiça social. “(...) esses três personagens só têm existência no romance devido
ao espaço de asilo da igreja, inserido no espaço geral da cidade, e à acolhida que esta última dá aos
vindos de outros países (...)” (BARBOSA, 2003, p. 96)

Quasímodo reapareceu, ainda com a egípcia nos braços e gritando: Asilo! (...)
Além disso era comovente aquela proteção, vinda de um ser tão disforme,
aplicada a um ser tão infeliz, uma condenada à morte salva por Quasímodo. Duas
misérias extremas da natureza e da sociedade que se descobriam e se
entreajudavam. (HUGO, 2013, p. 349, grifos meus)

O Refúgio que a enquadra nessa categoria assegura-se pelo direito na legislação eclesiástica,
que se inscreve no capítulo dos Direitos Humanos, foi definida desde o 12° Concílio de Toledo,
realizado em 681, resguarda os direitos dos então refugiados políticos. (BRAGA, 2007) A catedral
abriga “duas misérias” e se faz enquanto palco da ação de heroica da trama.

Considerações Finais
Esmeralda, mulher cigana que tem seu ser, ação e expressão criminalizados. Detentora de
uma liberdade arisca e sedução vinculada à perdição, os encantos da cigana de Notre de Paris
desdobra-se pelos predicados de bondade e beleza que compõe o feminino. A respeito das
inscrições de Esmeralda enquanto mulher ela é destacada pela beleza e sedução. Contudo, deve-se
destacar que o desafio apresentado por Victor Hugo está na sua condição de cigana, cuja sociedade
associa à feitiçaria enquanto característica do seu ser. Perseguida, odiada e condenada pela liberdade
(cigana) e beleza (mulher) que lhe são imanentes.
A personagem também vincula-se à militância da escrita de Victor Hugo reconhecida pela
construção de seus personagens enquanto seres dotados de bondade em meio à violenta
discriminação empreendida pela sociedade medieval, bem como a hipocrisia e a crueldade daqueles
revestidos de poder pela posição social favorecida que ocupam.
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Um estudo sobre as mulheres alemãs pelo olhar de
Madame de Staël em sua obra “De l’Allemagne”.
Louise Salles Schaeffer1

Resumo: O artigo proposto tem por objetivo, mostrar a trajetória de vida e a produção letrada de
Madame de Staël a partir do século XIX. Staël foi uma escritora e romancista franco suíça dos
oitocentos que através de seus escritos transformou a concepção de literatura e propagou o
romantismo na França. É a partir da sua obra mais ilustre intitulada De l’Allemagne (1810), que
Madame de Staël fez uma análise do país germânico, ilustrando um detalhamento das mulheres
alemãs em relação às inglesas e as francesas, sob um olhar característico, intelectual e comparativo
que Staël tinha e que examinava com tamanha propriedade. Posteriormente, a partir de uma
expansão de fronteiras será apontado a aparição das obras da baronesa em jornais cariocas do
século, assim como sua influência em escritoras brasileiras do período mencionado.
Palavras-chave: Romantismo; século XIX; literatura francesa; Madame de Staël.

Résumé: L'article proposé vise à montrer le parcours de vie et la production lettrée de Madame
de Staël à partir du XIXe siècle. Staël était une écrivaine et romancier française des huit cents qui,
à travers ses écrits, a transformé la conception de la littérature et propagé le romantisme en France.
C'est à partir de son ouvrage le plus illustre De l'Allemagne (1810) que Madame de Staël a fait une
analyse du pays germanique, illustrant une répartition des femmes allemandes par rapport aux
femmes anglaises et françaises, d'un point de vue caractéristique, intellectuel et comparatif. que
Staël possédait et qu'il examina avec tant de convenance. Plus tard, a partir d'une expansion des
frontières sera soulignée l'apparition de la baronne dans les journaux de Rio de Janeiro du siècle,
ainsi que son influence sur les écrivains brésiliennes de la période mentionnée.
Mots-clés: Romantism; dixième siècle; litterature française; Madame de Staël.

Anne Louise Germaine Necker, conhecida mundialmente por Madame de Staël, nasceu em
Paris em 1766 e foi uma mulher célebre. Escritora, recebeu importante influência da Revolução
Francesa, sendo uma difusora de ideias libertárias no governo Napoleônico.2 A baronesa era filha
única de Jacques Necker, banqueiro e ministro das Finanças de Luis XVI na década de 1788 e de
Mestranda pelo programa de Pós-Graduação em História da UFJF. Email: lo-loal@hotmail.com
Para um maior conhecimento ver o artigo “Trajetória intelectual e produção letrada de madame de staël e sua relação
conflituosa com napoleão à luz da obra “De l’Allemagne” apresentado no evento Histórias e Parcerias da Universidade
Veiga de Almeida no Rio de Janeiro por Louise Salles Schaeffer.
1
2
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Suzanne Churchod, cuja participação na sociedade francesa também merece um notável destaque,
pois era uma mulher apaixonada pelas letras e pela escrita e era responsável por um grande salão
literário parisiense do século XVIII, frequentado por grandes personagens como Diderot e
D’Alembert.3
Madame de Staël possui inúmeras obras, peças de teatro, artigos e citações que marcaram
profundamente o século das luzes na França. Ela recebia os melhores estudos e possuía uma
educação digna de baronesa, sua formação através dos livros e estudos libertários fez com que se
tornasse uma das personagens mais estudadas na França nos anos 2000. Obras como De la
Littérature: Considerée dans ses rapports avec les Institutions Sociales que foi publicada pela primeira vez em
1810, Delphine de 1802, Corine ou L’Italie de 1807, Dix annés d’exil de 1811, e por fim De l’Allemagne
de 1810 foram as obras que circularam na Era Napoleônica, e tendo um foco principal na última
obra citada De l’Allemagne, cuja escrita e informação foi o ápice do desentendimento entre Staël e
Napoleão. 4
De l’Allemagne foi uma obra magistral. Dividido em quatro seções: a primeira trata da
Alemanha e dos costumes dos alemães; a segunda, da literatura e das artes; a terceira, da filosofia e
da moral e a quarta da religião e do entusiasmo. Além de reunir um amplo conhecimento do país
germânico, Staël descreveu a literatura, a arte, a geografia, a política e diversos outros assuntos, a
partir de uma análise feita em terras germânicas, pois a baronesa esteve presente em duas ocasiões
no país. A primeira em 1803 na companhia de Benjamin Constant e a segunda em 1807, onde girou
entre Weimar, Munique e Viena. A seção que aqui nos interessa é referente a primeira parte, mais
precisamente o capítulo III nomeado as mulheres.
Nesse capítulo, Madame de Staël faz uma breve descrição das mulheres alemãs em uma
rápida análise comparativa entre elas, as francesas e as inglesas. Também escreve sobre a condição
e o papel dessas mulheres perante uma sociedade patriarcal, onde os homens possuíam direitos e
deveres e as mulheres somente viviam conduzindo a vida pelos laços do coração, inspiradas na
sensibilidade e no romantismo. Lê-se: “A natureza e a sociedade fazem com que as mulheres se
acostumem com o sofrimento, e parece-me que não seria possível negar que em nossos dias elas
geralmente valham mais do que os homens.”5

Introdução de Edmir Misso, na obra “Da Alemanha” de Madame de Stael. São Paulo: UNESP, 2016, p. XI.
Para um maior conhecimento ver o artigo “Trajetória intelectual e produção letrada de madame de staël e sua relação
conflituosa com napoleão à luz da obra “De l’Allemagne” apresentado no evento Histórias e Parcerias da Universidade
Veiga de Almeida no Rio de Janeiro por Louise Salles Schaeffer.
5 STAEL, Madame de. De l’Alemagne. Tradução de Edmir Missio, editora UNESP, 2016. P.29
3
4
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Segundo a escritora francesa, “as mulheres cultivam o espírito, o sentimento e o devaneio
conservam-lhe na alma a imagem de tudo o que é nobre e belo.”6 Toda vez a mulher é comparada
a beleza, ao sensível, ao romântico e ao frágil. Essas descrições sempre proviam de homens, que
faziam a imagem da mulher ser representada a partir de uma visão e comportamento masculino.
Além da descrição da palavra mulher, Staël também se propôs a comparar mulheres de
diferentes nacionalidades, entre elas as alemães, as francesas e as inglesas, uma vez que esteve
presente nos países e teve um mínimo contato com essas mulheres. Segundo Madame de Staël:
As mulheres alemãs têm um encanto que lhes é inteiramente peculiar, um som
de voz tocante, cabelos loiros, uma tez deslumbrante; elas são modestas, mas
menos tímidas que as inglesas(...). Têm menos a temer os julgamentos severos
do público. Elas procuram agradar pela sensibilidade, interessar pela

imaginação; conhecem a linguagem da poesia e das belas-artes; sua
coquetaria é feita com entusiasmo, tal como se faz na França de modo
espirituoso e divertido.” 7
A escritora francesa sempre procura uma maneira de fazer uma breve comparação entre
essas mulheres, uma vez que, embora os contextos políticos e sociais de suas respectivas nações
fossem completamente diferentes, suas condições de mulheres e o papel desenvolvido por elas nos
séculos XVIII e XIX eram praticamente idênticos. Continua Staël:
(...) elas não são francas, sem contudo serem falsas; somente não veem nem
julgam nada corretamente, e os acontecimentos reais passam diante dos seus
olhos como fantasmagoria. Mesmo quando são levianas, ainda conservam o
verniz de sentimentalidade que tem lugar de honra em seu país. Uma mulher
alemã dizia com uma expressão melancólica: “não sei a que isso se deve, mas os
ausentes me privam da alma. Uma francesa teria exprimido essa ideia de modo
mais divertido, mas no fundo teria sido o mesmo.8

Através de seus escritos, Madame de Staël expandiu fronteiras, além de visitar países como
Alemanha, Suíça, Inglaterra, Áustria, Rússia, Itália e atravessando alguns países nórdicos, não
somente sua presença física esteve presente em outros países, como também seus livros. Suas obras
chegaram na Espanha, Portugal, EUA e no Brasil. Grande parte de suas obras chegaram ao nosso
país, principalmente com livreiros franceses que moravam no Brasil, mas que viam de Paris com
uma enorme coletânea de livros de língua francesa. Segundo Tania Bessone, “(..) as livrarias do Rio

Ibdem, p.30
Ibdem, p.30
8 Ibdem, p.31
6
7
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de Janeiro anunciavam em jornais os conjuntos encadernados ou novas publicações para manter
seus leitores atualizados quanto às remessas de livros recebidos”9 E era através da última página do
jornal, que vinha a coluna “anúncios” para ilustrar a venda de uma variedade de objetos. As duas
principais livrarias que integravam essa circulação de livros, era a Livraria Garnier que se localizava
na rua do Ouvidor, número 69 e a E. & H. Laemmert, localizada na mesma rua, número 68. 10
Ambas eram de irmãos franceses que vieram ao país na metade do século XIX e promoveram um
importante intercâmbio cultural entre a França e o Brasil, sendo mediadores culturais que
trouxeram o contato da literatura estrangeira para território nacional.
De acordo com Tania Bessone: “ao longo do século XIX, manteve-se um relativo equilíbrio
no número de livrarias, até 1870, quando a cidade do Rio de Janeiro passou a ter 35 delas. Em
1890, houve uma ampliação e atingiu-se o número de 45(...)”11 A grande maioria dos livros que
circulavam no Brasil no período eram impressos na Europa, sobretudo na França. Com a livraria
dos irmãos Garnier que foi possível mapear e ilustrar essa análise, pois os livros de Madame de
Staël em circulação vinham com o nome dos franceses na impressão, mostrando que eles eram
impressos em Paris, na tipografia original e trazidos para o Brasil promovendo uma interessante
troca cultural.
No ocidente, o século XIX foi marcado por um crescimento do público leitor, além de
surgir novos sujeitos leitores como as mulheres, os operários e as crianças. 12 As mulheres que eram
alfabetizadas, embora eram poucas que tinham o acesso à escola, participavam de saraus com leitura
em voz alta e movimentaram a circulação de livros, principalmente a literatura internacional, uma
vez que, as mulheres privilegiadas também sabiam ler em outro idioma. Como acontece no caso
dos livros de Madame de Staël, que chegaram ao Brasil no idioma original e com base no número
total de levantamento dos anúncios, em apenas um, havia a tradução de uma obra da escritora para
o português. Isso leva a uma hipótese que as leituras das mulheres que eram alfabetizadas, além de
lerem muitos romances em português, também tinham o hábito de ler em francês. De acordo com
Alexandra Santos Pinheiro:
A partir de 1857, iniciou-se uma considerável rotina de leitura entre as mulheres
brasileiras e podemos inferir que em 1863 esse número era maior, em decorrência

BESSONE, Tania. O que liam os cariocas no século XIX? Trabalho apresentado no XXVIII Congresso Brasileiro
de Ciências da Comunicação, 2005.
10 MODENEZ, Julio Cesar. A circulação de traduções francesas no Rio de Janeiro (1860-1865). Cultura & Tradução.
João Pessoa, v. 3, n. 1, 2014 (223-232).
11 BESSONE, Tania. A leitoras no Rio de Janeiro do século XIX: a difusão da literatura.
12 CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. São Paulo: Ática, 1999. V. 2.
9
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do aparecimento de muitos periódicos voltados para o mundo feminino, como
o Jornal das Famílias.13

A circulação dos livros de Madame de Staël se dava não somente pela venda nas livrarias já
citadas, como também eram realizados diversos leilões. Observamos o anúncio no Jornal do
Commercio em 1844:
Feraudy faz leilão hoje em sua casa rua do Ouvidor n 106, de uma grande porção
de livros, cujas obras são pela maior parte totalmente novas: estas obras se
recommendão pela sua escolha, são de boas e úlrimas edições dos melhores
autores, entre os quais se achao Victor Hugo, G. Sand, B. Constant, de Stael (...)14

Geralmente, havia um sujeito que organizava os leilões em casas ou até mesmo nas livrarias
e que anunciava de tudo, desde móveis e objetos decorativos até livros dos mais diversos autores
e idiomas. Nessa gama de livros enviados para leilão, aparece alguns da romancista francesa. Muitos
eram os leiloeiros que promoviam esse evento, nomes conhecidos como Feraudy, Carlos Tanière,
M. P. Bastos Junior, Antero Shutel, Eneas Pontes e J. Dias. Esses são os nomes que mais tem
aparições nos jornais analisados, por sempre estarem presentes nas colunas de anúncio durante
esse período. Esses leiloeiros eram responsáveis por promoverem os leilões com objetos e livros
de homens da alta classe social que por diversos motivos precisavam se livrar desses elementos.
Vejamos outro anúncio:
Leilão extraordinário no dia sábado, 6 do corrente, as 3 horas da tarde, na rua de
S. Pedro, N. 90, 1º andar, de uma rica e escolhida livraria em diversos idiomas.
Instrumentos mathematicos, lápis de cores para desenho e pastel e uma rica
insígnia maçônica, por ordem e conta de um Illm. Sr. Engenheiro que se retirou
com sua família. Augusto Deshays fará o leilão acima mencionado, de toda a
livraria que se recomenda aos srs. Scientificos, na qual se achão as seguintes obras
raras e de grande merecimento: (...) Ouvrages de Mme Staël, de Schiller (...)15

Na maioria das vezes, os objetos e livros em leilão eram de algumas pessoas que se
mudavam ou se retiravam para a Europa mas que não eram identificadas. Em algumas
oportunidades, como a cidade acima mostrava a quem pertencia, as vezes até indicava o nome do
sujeito, mas a grande maioria dos anúncios eram sem identificação. Alguns dos nomes que foram

PINHEIRO, Alexandra Santos. Baptiste Louis Garnier: O homem e o empresário. I Seminário Brasileiro sobre
Livro e História Editorial, Rio de Janeiro, 2004.
14 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro. Ed. 6658, ano 1844.
15 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro. Ed. 154, ano 1846.
13
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publicados estão Sr. E de Jaegher, Dr. Amorim Bezerra, diplomatas, estadistas, capitães, Dr. L.
Simonet; Sr Manoel Maria de Carvalho e etc. Esses são alguns dos exemplos que ilustravam os
anúncios de leilões e que por algum motivo precisavam vender os livros e outros objetos em
questão.
Além dos leilões, os anúncios também partiam das livrarias, como já foi citado
anteriormente. A livraria dos irmãos Garnier veio de Paris em 1844 e foi através de Baptiste Louis
Garnier e seu irmão Hippolyte que um grande acervo de livros em língua francesa pôde chegar em
território nacional. Os irmãos tiveram um papel fundamental publicando autores brasileiros e
ampliando a valorização da impressão de livros brasileiros em Paris, uma vez que, muitos autores
brasileiros tiveram seus livros impressos pelos Garnier na França. 16 Baptiste era o editor de
Machado de Assis e é a partir desse contato que é possível identificar o tamanho da relevância e
significado que essa livraria teve para a troca cultural que a literatura tanto nacional, quanto a
estrangeira pôde promover aos países envolvidos. A editora de Garnier também serviu como ponto
de encontro para intelectuais e Machado de Assis fazia parte deste grupo.17 Vejamos alguns
anúncios:
Extrait du catalogue des livres d’histoire, geographie, voyages, etc. en français qui
se trouvent a la librairie de B. L. Garnier a Rio de Janeiro. Rua do Ouvidor, 69.
(...) Staël (Madame de). Mémoires, Ouvrage posthume, dublilé em 1818 par le
due de Broglie et le baron de Stael; nouvelle édition, sud vie d’ouvrages
posthumes du même auteur, et procédée d’une notice sur l avie de Madame de
Staël. (..)18

É interessante observar que alguns anúncios feitos pela livraria Garnier nos jornais, como
o citado acima, vinham em francês sem a tradução, nos levando acreditar que as pessoas
interessadas nos escritos sabiam o idioma e estavam dispostas a comprar. Mas também haviam os
anúncios em português:
Livraria B. L.Garnier, Rua do Ouvidor 69, livros recém-chegados (...) poesias
completas, Messet. Novas poesias, 1 vol. Contos de primavera, 1 vol.
Champfleuat. Scenas da vida íntima, 1 vol. Giradin. Mme de Staël, Memorias, 1
vol.19

BESSONE, Tania. A leitoras no Rio de Janeiro do século XIX: a difusão da literatura.
PINHEIRO, Alexandra Santos. Baptiste Louis Garnier: O homem e o empresário. I Seminário Brasileiro sobre
Livro e História Editorial, Rio de Janeiro, 2004.
18 Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ed. 322, ano 1854.
19 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro. Ed. 208, ano 1835.
16
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Como já foi citado anteriormente, não somente a livraria dos irmãos Garnier foram as
responsáveis pela circulação de livros de Madame de Staël no período, como também houveram
outros nomes de suma importância para o levantamento dessa análise. Nomes como Mongie,
Laemmert e Seignot-Plancher & Companhia são algumas outras importantes livrarias em questão.
A livraria Mongie funcionou entre 1832 a 1853 e possuía um rico acervo, era conhecida
por praticar bons preços e representava a livraria francesa de mesmo nome que estava instalada em
Paris. A livraria também funcionava como um espaço de transmissão de conhecimento, praticando
conversas entre grupos literários. Já a livraria Laemmert, dos irmãos Eduard e Heinrich, era a
principal concorrente dos Garnier. Os irmãos vieram ao Brasil e se associaram a um português
chamado Souza, criando assim a firma E. & H. Laemert, anunciando um comércio de livros e
música, a livraria funcionava na rua do Ouvidor e se chamava Livraria Universal. 20
Outras livrarias também anunciavam as vendas:
Livros a venda na rua detraz do Hospicio N. 108, vende-se a Historia de Portugal,
e ouros livros de Novellas. Na rua do Ouvidor N.156, se estabeleceu hum
gabinete de Leitura, pelo preço de 1280 mençal, os conhecedores das vantagens
destas instituições, tão necessárias para a instrucção publica, e civilização
Nacional, acharão numa bem escolhida colecção de livrps interessantes, ou em
Litteratura, Philosofia, gênero Romantico, ou em relações de viagens. Tambem
se propõe à venda de muitas obras clássicas como (...) Madame Staël em 17 vol.
(...)21

Do número geral de análise dos anúncios, os livros de Madame de Staël sempre eram
anunciados com o título e o conteúdo em francês do original. Em algumas aparições surge o título
da obra em português, mas o livro ainda era no original. Isso demonstra que como não haviam
traduções dos livros da escritora romântica em português, as pessoas que estavam inseridas nesses
grupos de leitura sabiam ler em outro idioma, no caso específico, em francês. Dentro do
levantamento, apenas um anúncio mostra o livro Corinne com tradução em espanhol, mas é difícil
precisar se esse livro em questão circulou no Brasil:
Na loja de Livros de Albino Jordão rua do Ouvidor n.535, achão se à venda os
seguintes livros em Hespanhol: (...) Corina ou a Italia por Mme Staël 960.22

BESSONE, Tania. A leitoras no Rio de Janeiro do século XIX: a difusão da literatura.
Diario do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ed. 0600011, ano 1825.
22 Jornal do Commercio, Rio de Janeiro. Ed. 11(1), ano 1830.
20
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Outro anúncio mostra uma possível tradução para o português, mas também segue sendo
difícil precisar se esse livro de fato foi traduzido, até mesmo por que, não há o nome do livro:
Alugão-se todas as obras impressas em portuguez de P. de Kock, A. Dumas, E.
Sue, V. Hugo, G. Sand, Walter Scott, Cooper, Balzac, de Staël, e as mais bem
escolhidas novelas francezas novas que cheguem por todos os navios (...)23

Com a circulação dos livros de Madame de Staël na corte brasileira, muitas mulheres que
liam em francês tiverem a oportunidade de conhecer os ideais e pensamentos da baronesa francesa.
Entre essas mulheres, alfabetizadas obviamente, a maioria eram escritoras que tinham um
conhecimento mais amplo sobre o contexto e a sociedade francesa do século. Dois exemplos de
suma importância para ilustrar essa influência das obras de Staël no Brasil segue com duas escritoras
fundamentais para o século XIX no país: Anna Rosa Termacsics dos Santos e Nísia Floresta.
Segundo a pesquisadora Cristiane de Paula Ribeiro:
Anna Rosa Termacsics dos Santos foi uma estrangeira nascida no ano de 1821,
na Hungria, não sabemos o dia ou o mês exato. As fontes nos indicam que ela se
mudou para oBrasil em 1828, quando tinha aproximadamente sete anos de idade
e que não se casou, atuando no decorrer de sua vida como professora de piano,
canto e idiomas, ofícios que estiveram concomitantemente relacionados com
uma independência financeira (...)24

O nome verdadeiro Ana Rosa Termacsics dos Santos decifrado a partir da sigla A.R.T.S se
deu graças a realização da dissertação de mestrado da pesquisadora Cristiane de Paula Ribeiro que
buscou compreender quem era essa mulher e sua participação ativa em diversos assuntos no Brasil
sob sua condição de mulher. Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar escrito por
Ana Rosa e publicado em 1868 no Brasil imperial e escravocrata, informava em suas páginas a
reinvindicação do direito das mulheres de participar da política, do mercado de trabalho e da
educação e defendia o voto feminino também como um símbolo dessa possibilidade de
participação. Esse texto menciona Madame de Staël e trata as mulheres como “irmãs de Staël”. Lêse: Abri vossas portas da Assembleia e Academias, e dae ás irmãs de Staël a mesma ocasião para
cultura de espírito que o homem tem: deixai o resultado provar quaes são a sua capacidade
inteligência.25
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro. Ed. 37, ano 1850.
RIBEIRO, Cristiane de Paula. “A vida caseira é a sepultura dos talentos: gênero e participação política nos escritos
de Anna Rosa Termacsics dos Santos (1850-1886)”. Dissertação de mestrado, 279 p. 2019
25 SANTO, Anna Rosa Termaesis do. Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar. Typographia
Paula Brito, Rio de Janeiro, 1868.
23
24
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A outra escritora fundamental destacada nesse artigo é Nísia Floresta. Nascida Dionísia
Gonçalves Pinto, nome que consta do Assento de Batismo da Igreja de Nossa Senhora do Ó,
nasceu em 12 de outubro de 1810, no sítio Floresta, localizado no município de Vila de Papary.26
Importante escritora da época, Nísia participou ativamente nos direitos das mulheres e sua inserção
nas instituições sociais e políticas do Brasil. Além de escritora, foi professora, tradutora e jornalista.
Das suas diversas obras, destacamos seu livro Opúsculo Humanitário de 1853, livro que trata
especialmente da educação feminina, desenvolvendo também conceitos e pensamentos
doutrinários, reafirmando sua luta contra a discriminação. Nísia cita Madame de Staël tida como
uma referência de escritoras mulheres de sua época. Lê-se:
Uma das duas primeiras escritoras francesas de nosso século, Mme. de Staël,
atribui à facilidade do divórcio entre os alemães a introdução, nas famílias, de
uma sorte de anarquia que nada deixa subsistir em sua verdade nem em sua força.
A ilustre escritora, cujo talento rendemos sempre a mais profunda homenagem,
escrevendo essas linhas abstraiu sem dúvida da anarquia de outra espécie, e até
certo ponto muito mais perigosa, que lavra pelo centro das famílias de sua nação,
a despeito da doutrina dos grandes pensadores, Montesquieu, Rousseau, Voltaire
e Diderot (...)27

Além de apontar algumas ideias de Madame de Staël, Nísia também faz alusão a uma
comparação entre as mulheres germânicas:
A mulher germânica teve sempre grandes vantagens sobre as mulheres antigas e
modernas. É ainda na Alemanha que se encontra o verdadeiro tipo do espírito
de família e do respeito tributado à velhice, tão rigorosamente exercido pelos
espartanos, tão menoscabado nas gerações presentes do Sul. Foi uma mulher
germânica o patriarca feminino que mais importância teve na grande emigração.
A história moderna não apresenta um homem cuja eloqüência igual à que ela
desenvolveu então (...)28

Considerações Finais
Madame de Staël foi uma mulher célebre. Embora não tenha registros históricos que
possam comprovar que a escritora esteve presente no Brasil, podemos afirmar que seus escritos
chegaram até o território brasileiro. Ultrapassaram o atlântico e chegaram na América do Sul, mais
SILVÉRIO DE ALMEIDA, Cleide Rita e DAL MAS DIAS, Elaine Teresinha. “Nísia Floresta: O Conhecimento
Como Fonte de Emancipação e a Formação da Cidadania Feminina” em Revista Historia de la Educación
Latinoamericana Vol. 13, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDECOLOMBIA, pp. 11-27.
2009.
27 FLORESTA, Nísia. Opúsculo Humanitário, São Paulo, Cortez, p.18. 1989.
28 Ibdem, p. 19 e 20.
26
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precisamente no Brasil e foram anunciados em periódicos de extrema relevância para o século XIX
no Rio de Janeiro. Suas obras também foram forte influência para escritoras brasileiras do período,
que usavam a figura de Staël como a imagem de uma mulher célebre e intelectual do ambiente
europeu, transcrita e utilizada como um reflexo para uma parcela de mulheres que podiam e tinham
como acessar essas informações. Sua maneira de descrever as mulheres sempre em um exercício
de comparação, influenciou às mulheres escritoras brasileiras a pensarem e também escreverem
sobre a condição feminina tão atual no diálogo da época.
Portanto, o desejo de se estudar a figura da Madame de Staël no Brasil parte
principalmente de uma tentativa de auxílio para com a historiografia brasileira, uma vez que,
embora existam, são poucos os estudos e pesquisas feitos especificadamente sobre sua figura.
Contudo, o artigo proposto tende além de localizar esses anúncios nos jornais mencionados, como
também buscar um diálogo entre a história das mulheres e o papel que as mesmas desenvolviam
em um período patriarcal e machista, através da influência e leitura que elas faziam de escritoras
como Madame de Staël. Além disso, espera-se elucidar a inserção dessas referências sobre a
romancista francesa em relação ao interesse e as publicações das mulheres do período e o reflexo
que elas tiveram em contato entre si.
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Uma análise da dualidade cultural a partir do
conto “A Pair of Jeans” de Qaisra Shahraz
Natália Galdino Müller 1

Resumo: Este trabalho tem a intenção de fazer um breve estudo da ideia de aculturação e
desculturação. Para tal, faremos uma análise do conto “A Pair of Jeans” (2013), da autora britânicopaquistanesa Qaisra Shahraz, que fala de uma jovem mulçumana de origem paquistanesa, vivendo
em Londres. Estudaremos o conto, considerando ideias de Tzvetan Todorov (1996), sobre
aculturação e desculturação, debatendo a influência de uma cultura inserida em outro contexto, que
não o seu de origem. Mencionaremos Tony Morrison (2017) discutindo a importância da imagem,
Homi Bhabha (2011) acerca da dualidade cultural oriente/ocidente e Stuart Hall (2006) e a teoria
do sujeito fragmentado. Pretendemos, então, além de discutir questões relacionadas a alteridade e
o contato entre culturas, ponderar sobre a figura feminina e sua representatividade.
Palavras-Chave: Cultura, contexto, dualidade, imagem, fragmentação.

Abstract: This paper intends to briefly study of the ideas of acculturation and deculturation. For
such, we will make an analysis of Qaisra Shahraz´s, British-Pakistani author, short story “A Pair of
Jeans” (2013), about a young Muslim girl of Pakistani origin, living in London. We will study this
short story, considering ideas from Tzvetan Todorov (1996), about acculturation and deculturation,
debating about the cultural influences inserted in another context, other than its own. We will
mention Tony Morrison (2017), discussing about the importance of image, Homi Bhabha (2011),
about the east/west cultural duality and Stuart Hall (2006) the fragmented subject theory.
Therefore, we intend to debate about issues related to otherness and contact between cultures, and
meditate about the female figure and its representativeness.
Keywords: Culture, context, duality, image, fragmentation.

As problemáticas fronteiras da modernidade estão encenadas nessas
temporalidades ambivalentes do espaço-nação. A linguagem da cultura e da
comunidade equilibra-se nas fissuras do presente, tornando-se as figuras retóricas
de um passado nacional. (BHABHA, 1998, p.202)

Graduada em Letras – Licenciaturas em Português e respectivas Literaturas e Inglês e respectivas Literaturas. Bacharel
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Em A identidade cultural na pós-modernidade (1996), Stuart Hall defende que a cultura moderna
força o sujeito a se tornar mais de um e, assim, perder raízes culturais profundas, a fim de uma
pluralidade de cultural e identitária e de uma adaptação aos meios de convívio:

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o sujeito moderno,
até aqui visto como sujeito unificado. A assim chamada “”crise de identidade” é
vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando
as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros
de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.
(HALL,2006, p.7).

Desse modo, as estruturas do sujeito uno passam por uma reestruturação que exige, face
as novas sedimentações sociais, que ele se torne múltiplo para atender as diversas perspectivas.
Partindo dessa premissa, e também de outras teorias vistas ao longo deste texto, iremos analisar o
conto “A pair of Jeans”, publicado no livro A Pair of Jeans & Other Stories (1998), sem tradução para
o português, pela da escritora britânico-paquistanesa Qaisra Shahraz.
No conto, Shahraz conta a história de Miriam, uma jovem mulçumana de origem
paquistanesa vivendo na capital inglesa e dividida entre duas culturas, a primeira, e aparentemente
principal, pertencente ao seu núcleo familiar e religioso e a segunda ligada, principalmente, a sua
educação formal e na sua interação social na faculdade.
O conto narra a história a volta para casa da jovem após um passeio com colegas da
faculdade e como a assim que se despede a personagem se desconecta desse contexto, começando
então a se sentir inadequada ao retornar ao seu espaço doméstico, quanto mais se aproxima de sua
casa mais deslocada ela se sente, sua postura anterior deixa de ter sentindo e passa a ser “hostil”.
Isso acontece porque ao adequar-se ao passeio da faculdade com colegas de fora do seu núcleo
comunal e religioso, a mesma encontra-se vestida dentro do padrão ocidental, usando uma calça
jeans e uma jaqueta de couro preta e curta. Já a princípio a autora deixa claro que a jovem se divide
entre dois mundos e que a vestimenta é um dos principais marcos dessa divisão. Como vemos no
trecho a seguir:
Miriam deslizou do banco do ônibus e olhou para o seu relógio. Eles estavam
vindo! E ela estava muito atrasada. Murmurando um adeus para os dois colegas
de faculdade e seguiu seu caminho até a porta do ônibus e esperou que ele se
aproximasse do ponto. Assim que saiu do ônibus ela acenou, rapidamente, para
seus amigos, outra vez. Ela puxou a jaqueta para mais perto do corpo se tornando
consciente de suas pernas descobertas e da vestimenta curta que usava em cima.
Tinha, infelizmente, encolhido na lavagem. Era estranho, mas ela se sentiu
NEHSP – UFJF
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estranha em suas roupas que precisara usar hoje; para a caminhada da subida do
Pico Distrital, no nordeste da Inglaterra. De alguma forma, aqui, na proximidade
de sua casa, no entanto, ela se sentia diferente. A medida que ela cruzou a rua e
se dirigiu para a sua própria rua, ela estava muito consciente da sua aparência e
esperava que não encontrasse ninguém conhecido. Ela puxou com força a bainha
da sua vestimenta; ela tinha subido mais uma vez. Com a outra mão ela segurou
a frente da jaqueta como se ela não tivesse botões. (Tradução nossa)2.

Miriam, enquanto símbolo da juventude ocidental, mantem uma vida comum como
estudante de ensino superior que saí com os amigos e usa roupas comuns. Há também uma Outra
Miriam, que contrata com essa visão ocidental que nos é apresentada de início, isso fica claro mais
a frente quando sua sogra Begum rememora sua impressão inicial acerca da nora:

Begum gostou do jeito que Miriam se comportou – sempre tão correta e graciosa.
Acima de tudo, gostava do jeito que ela se vestia. Quão irônico essa afirmação
depois dos eventos de hoje. Era a maneira como o sari de chiffon preto abraçava
sua figura esbelta, e como seu cabelo estava, elegantemente, enrolado em um nó
no topo da sua cabeça – perfeito. Ela não estava nem bem vestida demais, nem
adornada com muitas joias, nem muito maquiada como algumas de suas colegas
costumavam ser. (Tradução nossa).3

As duas versões de Miriam chocam os sogros que acostumados à sua imagem tradicional,
se sentem perdidos e, de certa forma, traídos pela imagem da jovem em uma calça jeans.
No entanto, não são apenas eles, há também, e talvez principalmente, a visão de Miriam,
que deixa claro que o seu “eu” representativo do oriente, não se encaixa, essa é uma conjunção,
um fragmento seu, no qual suas roupas e atitudes não caberiam. Devido a isso a própria se julga e
se estranha ao sair de um contexto para adentrar o Outro.

Texto Original: “Miriam slid off the bus seat and glanced quickly at her watch. They were coming! And she was very
late. Murmuring her goodbye to her two university friends, she made her way to the bus door and waited for her bus
stop to approach. Once there she got off the bus and hurriedly waved goodbye to her friends again. She pulled the
jacket close to her body, becoming suddenly very self-conscious about her jean-clad legs and the short vest she wore
beneath it. It had, unfortunately, shrunk in the wash. All day she had kept pulling it down to cover her midriff. Strange
but she felt odd in her clothing. Yet they were just the type of clothes she had need to wear today; for hill walking in
the Peak District, in the North West of England. Somehow here, in the vicinity of her home, however, she felt different.
As she crosses the road and headed for her own street, she was very conscious of her appearance and hoped that she
would not meet anyone she knew. She tugged at the hemline of her vest; it had ridden up yet again. With the other
hand, she held onto the jacket front as it had no bottoms.” (SHAHRAZ, 2013, p.16).
3 Texto original: “Begum had liked the way Miriam had behaved – ever so correct and gracefully. Above all, she had
liked the way she dresses herself. How ironic that assumption was after today’s event. It was the way the black chiffon
sari had hugged her slender figure, and how her hair was elegantly wound up in a knot at the top of her head – just
perfect. She was neither over-dressed, nor over-decked in jewels, nor over made-up as some of her peers were wont
to be. (SHAHRAZ, 2013, p.23).”
2
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A jovem representa, então, algo como o descrito por Tzvetan Todorov, em seu livro O
homem desenraizado (1996), ela ao mesmo tempo representa a desculturação e a aculturação, ela absorve
a nova cultura ao mesmo tempo que mantém a cultura de origem, uma vez que, nascida naquele
país e membro de uma nova geração ela assimila o seu entorno:

O que é preciso crer e lamentar é a própria desculturação, degradação da cultura
de origem; mas ela talvez seja compensada pela aculturação, aquisição progressiva
de uma nova cultura, de que todos os seres humanos são capazes. É verdade que
não poderemos jamais nos libertar de certos traços decididos pela genética: a não
ser que passasse por uma operação complicada, estou condenado a manter meu
sexo, minha raça (no sentido das características físicas visíveis), a configuração
individual do meu corpo. Deveriam, portanto, assimilar-se os traços adquiridos,
como as tradições, a religião ou a língua? Condenar o indivíduo a continuar
trancado na cultura dos ancestrais pressupõe de resto que a cultura é um código
imutável, o que é empiricamente falso: talvez nem toda mudança seja boa, mas
toda cultura viva muda (o latim tornou-se língua morta a partir do momento em
que não pôde mais evoluir). O indivíduo não vive uma tragédia ao perder a
cultura de origem quando adquire outra; constitui nossa humanidade o fato de
ter uma língua, não o de ter determinada língua. (TODOROV, 1996, p.24).

Consideram-se a fala de Todorov e os sentimentos de Miriam, observamos que há uma dor
na perda de traços de uma cultura de origem, mesmo que essa origem seja indireta, uma vez que se
dá a entender que a personagem é de origem paquistanesa por descendência e não por nascimento.
Miriam, embora britânica sofre, de maneira diversas, a perda dos valores trazidos por seus
ancestrais, principalmente no que se trata das questões familiares e religiosas. Ela participa de
atividades de jovens britânicos “comuns”, adequa-se a esses momentos e a essas pessoas, porém
mesmo nesses momentos sente-se dividida e estranha em si mesma. Há uma perda da identidade
cultural não importando em qual contexto cultural a jovem se apresente, ela se divide em duas,
apresenta trações e desconfortos das duas culturas e sofre as restrições de ambos os lados.
Essa divisão fica ainda mais clara em um trecho que mostra o encontro da personagem
com seus futuros sogros. Ao chegar em casa e ao se deparar com os pais de seu noivo, que vinham
com a intenção de estabelecer a data para o casamento arranjado, entre ela e seu filho Farook, a
sensação de estranheza de Miriam passa a aumentar cada vez mais sob os olhares julgadores dos
sogros, como vemos no segmento, a seguir:

Miriam encontrou-se incapaz de quaisquer deles nos olhos. Um sorriso aguado e
hesitante surgiu em torno de sua boca. Ela não sabia o que fazer ou como agir.
Suas bochechas ardiam de constrangimento; seu equilíbrio totalmente perdido.
E ainda assim, essas eram as pessoas que ela, supostamente, impressionar. Tudo
que ela tinha ciência eram os olhares furtivos lançados para ela. Na realidade, não
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para ela como Miriam, mas para a figura, a aparência que ela apresentava vestida
com um par de Levi’s e a jaqueta de couro curta acima dele. Essa não era a Miriam
que eles conheciam, mas uma estranha, uma versão ocidental de Miriam.
(Tradução nossa).4

Esse incômodo se dá pelo fato de a personagem estar ciente de que a imagem que passa
para o mundo, naquele momento, não condiz com o seu outro núcleo social, ao qual está prestes
a retornar. E essa imagem afetará o restante da sua história. Tony Morrison The Origin of Others
(2017) fala o seguinte sobre a importância e o impacto da imagem:
A imagem, cada vez mais, rege a esfera do conhecimento em termos de forma,
às vezes se tornando o conhecimento ou contaminando-o. Provocando ou
eclipsando a linguagem, uma imagem pode não apenas determinar o que nós
sabemos e sentimos, mas também se o que nós acreditamos é um saber válido
sobre o que sentimos. (Tradução nossa).5

A partir do momento que os sogros a veem a imagem do presente sobrepõe ao
conhecimento que tinham acerca dela e leva a um questionamento de seu caráter e identidade, que
se baseia em uma possível desculturação e na dificuldade de aceitação dessa miscigenação cultural.
Há uma necessidade de agarrar-se a cultura de origem e aos valores culturais, e também uma
negação ao contato com a cultura em meio a qual se encontram, que impedem que Miriam seja
vista da mesma forma a partir daí, como é discutido em um diálogo posterior:

- “Bem, o que você pensa sobre a sua futura nora? Eu pensei que você tinha dito
que ela era muito sharif3, uma garota muito modesta”.
- “Eu estou certa de que ela é”. Begum persistiu, sentindo-se cercada, porque foi
ela que escolheu Miriam e tomou gosto por ela.
- Huh! “ Ayube gruniu. Sharif vestida daquele jeito! Andando na rua daquele jeito
até tarde da noite sozinha. Deus sabe quem a viu vestida como uma hippie. Você
gostaria que qualquer dos nossos amigos e parentes a vissem com a aparência de
hoje?
- Mas ela é uma aluna universitária – alunas universitárias se vestem daquele jeito.
Você já não fez piadas sobre alunas universitárias de jeans folgados?

“Miriam found herself unable to look either of them in the eye. A watery, hesitant smile played around her mouth.
She did not know what to do, or how to act. Her cheeks burnt in embarrassment; poise now very much lost. And yet
these were the people she was supposed to impress. All she was aware of was the surreptitious glances they darted at
her. In fact not at her as Miriam, but at the figure, the appearance she presented clad in a pair of Levis and skimpy
leather jacket to the top of it. This was not the Miriam they knew, but a stranger, a western version of Miriam.”
(SHAHRAZ, 2013, p.17).
5 Texto Original: “Image increasingly rules the realm of shaping, sometimes becoming, often contaminating,
knowledge. Provoking language or eclipsing it, an image can determine not only what we know and feel but also what
we believe is worth knowing about what we feel.” (MORRISON, 2017, p.36).
4
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Begum queria desculpas, para ela e para o seu marido, para a maneira de se vestir
de Miriam, embora ela soubesse que não teria sucesso porque ela concordava
com o marido.6

Vemos, então, que o mal-estar causado pela aparência da jovem se afeta também os sogros
de Miriam, que se paralisam diante da imagem, assim como sua mãe. Isso, possivelmente, é causado
pelo que Bhabha (2007) considera um fator de definição da ideia de Oriente, que surge em
contraposição à definição de Ocidente: “a cultura europeia ganhou força e identidade ao se
contrastar com o Oriente, visto como uma espécie de eu substituto e até subterrâneo. ” (BHABHA,
2007, p.30).
Os sogros, explicitamente; a mãe, silenciosamente, e talvez até a própria Miriam, pelas suas
atitudes corroboram essa ideia de que contraste chocante entre as duas culturas indicaria a
sublimação de uma delas, ou mesmo a desvalorização da cultura oriental, nesse caso.
Outra raiz cultural silenciosa, que podemos ver no texto de Shahraz, é a questão da
repressão feminina, embora não seja reprimida pela mãe, o temor de Miriam de ser julgada pelos
sogros é instantâneo, a mãe não se pronuncia e a não ser por alguns momentos enquanto troca de
roupa ou ao final da história a própria jovem não tem voz.
A personagem feminina que tem permissão, mesmo que contida, para falar é Begum,
representante da parte masculina da união e que mesmo simpatizando com a jovem e,
principalmente, com sua mãe, não consegue se impor e acaba por fazer a vontade do marido ao
terminar, contra vontade e envergonhada, o compromisso do filho com Miriam. Ela sente por elas,
tenta contornar, mas mesmo sua opinião não é favorável. A mulher é extremamente julgada pela
aparência e docilidade, pela maneira que se mostra para os demais, mais até do que pelo seu próprio
pensamento, o que é demonstrado pela própria divergência de opiniões sobre como agir em relação
ao relacionamento do filho, embora isso aconteça somente nos pensamentos de Begum, entre ela
e marido:
Mais uma vez ela olhou para seu marido, diretamente nos olhos.

Texto original: “‘Well, what do you think of your future daughter-in-law? I thought you told me that she was very
‘sharif’, a very modest girl. Was that naked waist what you would call modest?’ He glanced at her.
‘I am sure she is.’ Begun defensively volunteered, feeling hedged. After all she was the one who had originally taken a
liking to Miriam.
‘
Huh!’ Ayub grunted. ‘Sharif! Dressed like that! God knows who has seen her. Would you like any of your
friends and relatives to have seen her as she appeared today, would you Begum?’ The voice was cutting.
‘But she`s a college student – college students do dress like that. Haven´t you yourself joked about tatty jeanclad university students?’ begum boldly persisted.
She wanted to excuse Miriam´s mode of dress to herself and to him; she knew she was not going to make a
success of it because, secretly in her own heart, she very much agreed with her husband.” (SHAHRAZ, 2013, p.2122).
6
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‘Você realmente não quer que o casamento aconteça, então? ’ Ela tenta,
continuando desesperadamente se apegar a Míriam. O olhar de Begum caiu. O
olhar dele a esmagou.
‘ Eu pensei que eu já tinha deixado isso óbvio! O que você pensa? Ele estava
furioso e deixou isso claro para ela.
‘Eu suponho concordar com o que você diz, mas o que você irá fazer a respeito
disso. ‘
Begum gaguejou, sua ousadia tinha desaparecido, agora estava totalmente
resignada tanto sobre seu destino quanto ao de Miriam. (Tradução nossa). 7

Nesse ponto, temos a questão da mulher que é diminuída pela cultura de origem, embora
seu papel, no momento em que agora se encontra não seja mais tão opressor, mas mesmo assim é
a necessidade de se fechar a aculturação que a faz se manter numa posição diminuta e embora já
tenha uma visão diferente do marido e do senso estrito da religião, considerando a ação da nora de
maneira mais amena, ela ainda assim, se rende ao pensamento tradicionalmente patriarcal e
opressor de sua origem. Seu posicionamento se mostra parecido com a fala de Morrison (2017) ao
dissertar sobre aspectos de nós mesmos a serem considerados “ existem versões de nós mesmos
que nós não abraçamos, a maioria delas porque queremos nos proteger delas...isso faz com que
rejeitemos a figura e as emoções por elas provocadas – especialmente quando essas emoções são
profundas. ” (Tradução nossa)8. È assim que Begum age, embora haja discordância de ideias com
o marido e ela não veja tantas transgressões na atitude de Miriam, chegando a sugerir que o erro
foi apenas o momento escolhido para usar tais roupas, ela ignora a sua visão, mais ampla, porque
como a própria Tony Morrison afirma, um pouco antes em seu texto “ Porque nós deveríamos
querer conhecer um estranho quando é mais fácil estranhar o outro? Por que devemos encurtar as
distâncias quando podemos fechar os portões? “. (Tradução nossa)9.
Contudo, de certa forma os pensamentos compreensivos e, em algum ponto, os
posicionamentos de Begum e a permissão de Fátima, mãe de Miriam, são uma mudança dentro da
própria base da cultura social e religiosa que trazem consigo, sendo, em certa medida parecidas
como que Bhabha (2011), em “O entrelugar das culturas”, considera ser agenciadores híbridos.

Texto Original: Once again she looked her husband directly in the eye. ‘you truly don´t want the wedding to take
place then?’ she tentatively asked, still desperate to hold onto Miriam.
Begum’s gaze fell. His eyes crushed.
‘I thought I had already made myself obvious! What do you think? He was enraged and he let her know it.
‘I suppose I agree with what you say, but how are you going to go about it?’ Begum stammered, the boldness gone,
now very much resigned to both her and Miriam’s fates. (SHAHRAZ, 2013, p.25).
8 Texto original: “There are only versions of ourselves, many of which we have not embraced, most of which we wish
to protect ourselves from […] that make us reject the figures and the emotions it provokes – especially when these
emotions are profound” (MORRISON, 2017, p.38).
9 Texto original: “Why should we want to know a stranger when it is easier to estrange another? Why should we want
to close distance when we can close de gate?”. (MORRISON, 2017, p.38).
7
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As estratégias de hibridização revelam um movimento de estranhamento na
inscrição ‘autoritária’ e até mesmo autoritarista do signo cultural. No momento
em que o preceito tenta se objetivar como conhecimento generalizado ou uma
prática normalizante e hegemônica, a estratégia ou o discurso híbrido inaugura
um espaço de negociação, onde o poder é desigual, mas a articulação pode ser
questionável. Tal negociação não é nem assimilação, nem colaboração. Ela
possibilita o surgimento de um agenciamento ‘intersticial’, que se recusa a
apresentação binária do antagonismo. Os agenciadores híbridos encontram sua
voz em uma dialética que não busca a supremacia ou a soberania cultural.
(BHABHA, 2011, p.91).

Ambas tentam, cada uma em determinado grau, aceitar a articulação cultural aparente na
geração de Miriam. Isso fica claro, principalmente em algumas falas de Begum como ‘mas ela é
uma aluna universitária – alunas universitárias se vestem daquele jeito’ (Tradução nossa).10 E quanto
a Fátima isso vem com a falta de repreensão seja pela vestimenta, que provavelmente pode-se
considerar até que tenha sido aprovada pela mesma, quanto o silêncio face as consequências
geradas pelos acontecimentos.
Em nossas considerações finais, queremos ressaltar a segregação feminina representada
pela obra, há apenas um homem, efetivamente, em toda a história, e os encaminhamentos e
desdobramentos acabam por serem reflexos de seus pensamentos e convicções. Nenhuma das três
mulheres representadas, no conto, possuem lugar de fala. Fátima se cala e aceita, Begum tenta,
timidamente, e se resigna e Miriam aguarda e depois reclama sozinha quase que em seus
pensamentos, único lugar de expressão encontrado por ela, e por vezes por Begum. Trata-se, então
de uma história de mulheres, contada por uma mulher, mas que demonstra claramente a força
masculina sobre a feminina nesse contexto cultural.
Outro fator claro, é a relação com a alteridade e a confluência de culturas, para tal
consideraremos um pequeno trecho Zygmunt Bauman (1998), em O mal estra na pós-modernidade” ao
discutir o texto Das unheimeliche de Sigmund Freud (1919):

Se a “sujeira” é um elemento que desafia o propósito dos esforços de
organização, e a sujeira automática, autolocomotora e autocondutora é um
elemento que desafia a própria possibilidade de esforços eficientes, então o
estranho é a verdadeira síntese da última. Não pe de se surpreender que as
pessoas do lugar, em toda a parte e em todos os tempos, em seus frenéticos
esforços de separar, confirmar, exilar ou destruir os estranhos [...]. (BAUMAN,
1919, p.19).

10

Texto Original: “But she`s a college student – college students do dress like that.” (SHAHRAZ, 2013, p.21).
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O que não se adequa ao padrão tende a ser expurgado e retirado de vista, assim sendo, o
destino da personagem é definido logo de início quando encontra os sogros. Todos já tinham essa
percepção e com exceção do sogro, todas esperam que o melhor ocorra, mesmo sabendo da
improbabilidade. Ou seja, para manter a “ordem cultural”, Miriam é posta de lado, mesmo com
todas as dificuldades que isso trará para as duas famílias, pois há a resistência à uma cultura
opressora, como seria de se esperar, contudo não seria nesse momento que o oprimido passa a ser
também a seu modo um opressor de sua própria gente? Miriam sofre por ser uma ponte entre as
culturas, ela pertence ao entrelugar, não está nem de um lado nem de outra, embora a posição possa
ser considerada tendenciosa à tradição e por assim o ser, por ser mulher e, ter de atender ao que
lhe é imposto pela cultura que chamaria de lar.
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Sonja Ashauer: a participação de uma mulher nas primeiras
pesquisas em física no Brasil
Barbra Miguele de Sá 1

Resumo: O surgimento do campo da história das mulheres na ciência tem contribuído para a
construção de novas narrativas em história da ciência. Ele mudou o olhar da história dos “grandes
nomes” da ciência para a história dos diferentes participantes na produção do conhecimento
científico, como as mulheres cientistas que, em sua maioria, trabalharam em funções menos
reconhecidas, como coletadoras de dados ou auxiliares de laboratório. Em contribuição com este
campo, neste trabalho será discutido, com base na análise de fontes primárias, a trajetória científica
da física brasileira Sonja Ashauer (1923-1948), conhecida por ser a primeira mulher brasileira a
obter um PhD em física, no exterior. Ela compôs o grupo paulista de físicos, liderados por Gleb
Wataghin, na década de 1940, e esteve inserida na pesquisa teórica em eletrodinâmica quântica
numa época em que a própria mecânica quântica ainda era um campo em ascensão.
Palavras-chave: Sonja Ashauer; História das Ciências; Mulheres na Ciência; História da Física.
Abstract: The emergence of the field of the history of women in science has contributed to the
construction of new narratives in the history of science. It has shifted the focus from the history
of the “big names” to the different practitioners of science, as the women scientists, whose, in
majority, had worked in less recognized functions, as colectors of data or laboratory assistants.
Contributing to this field, this paper discusses, based on the analysis of primary sources, the
scientific trajectory of the Brazilian physicist Sonja Ashauer (1923-1948), known for being the first
Brazilian woman to obtain a PhD in physics. She composed the São Paulo group of physicists, led
by Gleb Wataghin, in the 1940s, and was inserted in theoretical research on quantum
electrodynamics at a time when quantum mechanics itself still was a rising field.
Keywords: Sonja Ashauer; History of Science; Women in Science; History of Physics.

Introdução
A incorporação de mulheres cientistas nas narrativas em história da ciência, apesar de
parecer um fenômeno bastante recente, é uma preocupação que já data de alguns séculos atrás. Ao
menos é isto o que afirma a historiadora da ciência estadunidense Londa Schiebinger, que levantou
e analisou um grande número de enciclopédias, desde o século XIV até o XIX, sobre mulheres na
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ciência.2 De acordo com Schiebinger, a abordagem enciclopédica teria sido o tipo textual mais
comum para se encontrar histórias de mulheres cientistas até o século XIX, desenvolvidas durante
o período sobrescrito como estratégia articulada por aqueles que desejavam argumentar pela maior
participação feminina nas ciências.
Apesar da longevidade destes trabalhos de caráter enciclopédico, a história das mulheres na
ciência só começou a ganhar verdadeira força e maturidade dentro do contexto institucional entre
o final da década de 1960 e início da década de 1980. 3 Assim como outros ramos de pesquisa
procedentes dos estudos feministas e dos estudos sobre as mulheres, a história das mulheres na
ciência encontrou neste período seu marco de intensificação acadêmica. 4
Em comunhão com o campo da história das mulheres, a história das mulheres na ciência
se desenvolveu como parte de um movimento contrário à historiografia tradicional, que tem
deliberadamente silenciado e excluído as mulheres da história da humanidade. 5
Esse campo de pesquisa se desenvolveu com o propósito de desmistificar a ideia de que a
ciência é um empreendimento masculino do qual mulheres não puderam participar até muito
recentemente, recuperando as trajetórias e os trabalhos de mulheres cientistas em diferentes tempos
e lugares, e devolvendo a elas sua posição de sujeitos ativos na produção de conhecimento
científico.6 Como fica bem colocado por Fabiane Ferreira da Silva:
“[...] apesar dos mecanismos de exclusão, seja pelos processos formais que
impediam por leis ou regulamentos o acesso das mulheres às universidades, pelos
discursos científicos que, ao “naturalizarem” as diferenças entre homens e
mulheres, determinavam os lugares sociais que os sujeitos deveriam ocupar de
acordo com suas características biológicas, ou até mesmo pelos processos
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pp. 21-32.
3 Para uma revisão sistemática dos estudos sobre mulheres na ciência, cf.:
SCHIEBINGER, 1987 (op. cit.);
KOHLSTEDT, Sally Gregory. Women in the History of Science: An Ambiguous Place. Osiris, v. 10, Constructing
Knowledge in the History of Science, pp. 39-58, 1995;
LOPES, Maria Margaret. "Aventureiras" nas Ciências: Refletindo sobre Gênero e História das Ciências Naturais no
Brasil. Cadernos Pagu, n. 10, pp. 345-368, 1998;
GONZÁLEZ GARCÍA, Marta I.; PÉREZ SEDEÑO, Eulalia. Ciencia, Tecnología y Género. Revista Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Innovación, n. 2, pp. 1-19, 2002;
LÖWY, Ilana. Ciências e Gênero. In: HIRATA, Helena et al (Org.). Dicionário Crítico do Feminismo. São Paulo: Editora
UNESP, 2009, pp. 40-43. Tradução de Naira Pinheiro.
4 SCHIEBINGER, op. cit..
5 PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. São Paulo: Editora Contexto, 2 ed., 2015. Tradução de Ângela M.
S. Côrrea.
6 ORESKES, Naomi. Objectivity or Heroism? On the Invisibility of Women in Science. Osiris, v. 11, Science in the
Field, pp. 87-113, 1996;
SILVA, Fabiane Ferreira da. Mulheres na ciência: Vozes, tempos, lugares e trajetórias. Rio Grande: Tese de Doutorado
FURG/UFRGS/UFSM, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, 2012.
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culturais de invisibilização de mulheres cientistas ao longo da história, as
mulheres, em maior ou menor representatividade, estiveram presentes e atuantes
na história das ciências.” 7

Com o propósito de retomar as trajetórias dessas cientistas esquecidas pela historiografia,
diversas biografias (e autobiografias) de mulheres cientistas começaram a ser produzidas por
cientistas e historiadoras do campo da história das ciências. 8
Ao explorar os diferentes caminhos tomados pelos trabalhos em história das mulheres na
Ciência, Sally Gregory Kohlstedt identificou que muitos deles recorriam a abordagens biográficas.9
No campo de estudo de história das mulheres na ciência, este tipo de narrativa tem sido o mais
utilizado, desde os anos 70 até os dias atuais. Kohlstedt defende a necessidade da existência desses
trabalhos como forma de identificar e documentar a participação feminina no empreendimento
científico, e também por ser um meio de revelar elementos de sua exclusão e discriminação dentro
das instituições científicas em diferentes contextos históricos e sociais.10
Outras autoras, porém, apontaram criticamente para o fato de que a grande maioria desses
trabalhos se encaixavam em narrativas bastante semelhantes às das "histórias dos grandes homens
cientistas", apenas com a diferença de que as figuras dos heróis cientistas estavam sendo
substituídas pelas de mulheres heroínas cientistas.11
Um exemplo deste fenômeno é a canonização feita sobre a física e química polonesa Marie
Curie (1867-1934), que se tornou uma das cientistas mais biografadas de todo o mundo. Não à toa
Marta I. González García e Eulalia Pérez Sedeño denominam o fenômeno de glorificação de
mulheres cientistas consideradas excepcionais de “efeito Curie”.12
A crítica a abordagens deste tipo está no fato de que elas utilizam a norma masculina como
medida de excelência para buscar por mulheres cientistas que possam se tornar objeto de estudo
da história da ciência — as ditas mulheres excepcionais ou distintas. Tal medida de excelência é
caracterizada por Naomi Oreskes:
“O empreendimento científico moderno tem sido historicamente caracterizado
por duas imagens concorrentes e, até certo ponto, contraditórias. A que mais
predomina é a imagem de um observador hiper-racional e desapaixonado: um
homem sério vestido de jaleco branco. Pode ser que ele seja magricelo,
Ibid., p. 20.
SCHIEBINGER, 1987; Id., 1999.
9 KOHLSTEDT, 1995.
10 Ibid.
11 SCHIEBINGER, 1987;
HARDING, Sandra. Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives. Ithaca NY: Cornell University
Press, 1991;
GONZÁLEZ GARCÍA e PÉREZ SEDEÑO, 2002.
12 GONZÁLEZ GARCÍA e PÉREZ SEDEÑO, op. cit.
7
8
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provavelmente usa óculos — ele é uma espécie de anti-herói — e sua aparência
sugere uma masculinidade levemente suspeita: o trabalho de sua vida é mental,
não físico. Mas uma segunda conceituação também é penetrante, se menos
facilmente evocada: o cientista como um indivíduo heróico, dedicado à busca de
conhecimento contra os baluartes da ignorância e os poderes da escuridão e da
superstição. Ele também acredita nos poderes da razão, mas seu compromisso
com ela é profundamente apaixonado, e suas ações podem exigir grande
fisicalidade.”13

O compromisso com a história dos “grandes nomes” da ciência e das “grandes
descobertas” científicas só pode ser prejudicial para uma história da ciência que queira incluir
personagens variados e fora do padrão do homem branco norte-ocidental. Ao longo da história, as
mulheres cientistas dificilmente puderam atuar como pesquisadoras excêntricas ou mesmo praticar
heroísmos na ciência, pois seu compromisso maior era com a família e não com a produção de
conhecimento.14
Londa Schiebinger aponta para o fato de que antes da institucionalização e
profissionalização da atividade científica, mulheres conseguiam participar da produção de
conhecimento científico. Isso porque não existia um espaço formal para a produção do
conhecimento. A pesquisa científica acontecia dentro dos lares, no próprio ambiente familiar, onde
as mulheres podiam realizar experimentos, fazer observações astronômicas, analisar plantas e
animais etc., frequentemente junto de seus pais, irmãos ou maridos cientistas, para quem
trabalhavam como assistentes ou auxiliares de pesquisa.15
Com a institucionalização e profissionalização da atividade científica no século XVIII,
laboratórios de pesquisa e observatórios astronômicos saíram do ambiente familiar e passaram a
ocupar os espaços das universidades. 16 Este processo limitou ainda mais a participação feminina
no desenvolvimento da Ciência, especialmente por conta da divisão sexual do trabalho (que atribui
ao homem o trabalho na esfera pública e profissional e a mulher o trabalho na esfera privada,
doméstica e familiar).17 Além disso, as universidades europeias, desde o seu surgimento no século
XII até o final do século XIX, não permitiam a entrada de mulheres.
Nos Estados Unidos durante o século XIX, como mostra Margaret Rossiter, as mulheres
interessadas em aprender ciências tinham que se “infiltrar” nas universidades, assistindo aulas

ORESKES, 1996, p.102.
Ibid.
15 SCHIEBINGER, Londa. The Philosopher's Beard: Women and Gender in Science. In: PORTER, Roy (ed.). The
Cambridge History of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. cap. 8, pp. 184-210.
16 Ibid.
17 Ibid.
13
14
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abertas sem estarem matriculadas como alunas regulares. 18 Esse processo também ocorreu em
algumas universidades britânicas na mesma época.19 A inserção de mulheres na academia foi um
processo que ocorreu lentamente em quase todo o mundo.20
A pesquisa de Margaret Rossiter sobre a participação de mulheres nos Estados Unidos
entre os séculos XIX e XX tornam explícitos os padrões mais comuns de atuação das mulheres na
ciência e seu local de participação na comunidade científica ao longo da história.21 Em seu trabalho,
ela observou que a experiência das mulheres cientistas americanas se constituiu a partir de certos
tipos de discriminação entre funções femininas e masculinas. A primeira delas, a “discriminação
territorial”, diferenciava homens e mulheres pelo local de atuação na ciência. Neste sentido, alguns
campos de pesquisa passaram a ser considerados mais femininos que outros, e mesmo nos campos
considerados masculinos, como na física e na matemática, havia espaços de menor prestígio em
que mulheres estariam concentradas, como o trabalho com catalogação de dados astronômicos.
Outra forma de discriminação teria sido a “discriminação hierárquica”, em que as mulheres, mesmo
dividindo o espaço de trabalho com outros homens, acabavam por ocupar funções mais baixas na
escala hierárquica, como a de assistentes de pesquisa ou auxiliares de laboratório.22
As pesquisas de Schiebiger e de Rossiter mostram como, no decorrer da história, os
principais espaços de atuação na ciência ocupados por mulheres não foram os espaços de maior
prestígio e reconhecimento.23 Ainda assim, isso não significa que elas deixaram de praticar funções
essenciais na produção do conhecimento científico.
A história das mulheres na ciência, para além de se preocupar com a recuperação das
trajetórias das cientistas que foram esquecidas, não pode deixar de abranger a questão sobre como
a ciência é praticada e como se dão as relações entre diferentes participantes deste empreendimento
—preocupando-se com técnicos de laboratório, instrumentadores, assistentes de pesquisa,
estudantes, editores de revistas científicas, diretores de institutos científicos, cientistas que não
tiveram sucesso na carreira etc., além, é claro, dos “grandes nomes”, que não deixam de fazer parte
desta comunidade.

18 ROSSITER, Margaret. Women Scientists in America: Struggles and Strategies to 1940. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1982.
19 Cf. GOLD, Paula. Women and the Culture of University Physics in Late Nineteenth-Century Cambridge. The British
Journal for the History of Science, v. 30, n. 2, pp. 127-149, jun. 1997.
20 SCHIEBINGER, 1999.
21 ROSSITER, 1982.
22 Ibid.
23 Ibid.; SCHIEBINGER, 2003.

NEHSP – UFJF
238

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

Como é colocado por Margaret Rossiter, a história das mulheres na ciência nos permite
“levantar a questão de quão bem conhecidos deveriam ser essencialmente os(as) cientistas
ordinários(as)?”24
Com o intuito de contribuir para mais histórias de mulheres cientistas, neste trabalho a
autora levanta alguns episódios, com base na análise de fontes primárias, da trajetória científica da
física brasileira Sonja Ashauer (1923-1948). Grande parte das informações apresentadas aqui ainda
estão sendo analisadas e discutidas dentro da pesquisa de mestrado que se encontra em andamento.
Muitas delas nos permitem compreender, a partir da participação de Sonja Ashauer, o jogo de
relações que viria a caracterizar a pesquisa em física no Brasil durante a década de 1940.
Dividimos sua trajetória em dois momentos: o primeiro, se refere a sua formação inicial e
a sua graduação e início da carreira no Brasil, dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo; o segundo se refere ao tempo de realização de seu PhD na
Universidade de Cambridge no Reino Unido.

Sonja Ashauer
Sonja Ashauer é conhecida, principalmente, por ser a primeira mulher brasileira a
conquistar um título de PhD em Física no exterior e também por conta de seu falecimento
prematuro, com apenas 25 anos de idade, menos de um ano após a defesa de sua tese.
Recentemente, Sonja Ashauer tem ficado mais conhecida, pelo menos entre o público de
cursos superiores em Física no Brasil. Com facilidade, encontramos menções à sua história em
projetos recentes que tratam do uso de trajetórias de mulheres cientistas no Ensino de Ciências
voltado para meninas.25
É possível que tal reconhecimento se deva, em certo grau, às publicações dos livros
“Pioneiras da ciência no Brasil” 26 e “Mulheres na Física: casos históricos, panoramas e
perspectivas”,27 obras dedicadas a divulgar e tornar conhecidos os nomes de cientistas mulheres e
ambas contendo uma biografia de Sonja Ashauer. Excertos retirados dessas obras tem
ROSSITER, Margaret. The Matthew Matilda Effect in Science. Social Studies of Science, v. 23, n. 2, pp. 325341, mai, 1993. pp. 327.
25 Cf. LIMA, Isabelle Priscila Carneiro de; MARTINS, Maria Cristina Penido. Lise Meitner e a Fissão Nuclear: gênero,
Nobel e História da Ciência para as aulas de Física. In: XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA,
2017, São Carlos, SP. XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 2017;
OLIVEIRA, Franciele G.. A Participação das Mulheres na Física: Breve Panorama na Educação Brasileira. Revista
Digital Notório Saber, v. 1, n. 1, pp. 1-13, 2018.
26 MELO, H.; RODRIGUES, L.M.. Pioneiras da ciência no Brasil. SBPC: São Paulo, 2006.
27 DANTES, Maria Amélia M.; CHASSOT, Walkiria C. F.. Sonja Ashauer (1923-1948). In: SAITOVITCH, Elisa
Maria Baggio et al (Org.). Mulheres na Física: casos históricos, panoramas e perspectivas. São Paulo: Editora Livraria da
Física, 2015. pp. 95-113.
24
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constantemente aparecido em propostas didáticas e trabalhos acadêmicos inseridos na temática
mulheres na Ciência.
Sonja Ashauer nasceu em São Paulo (SP), em 9 de abril de 1923. Seus pais, Walter Ashauer
(engenheiro) e Herta Ashauer eram ambos imigrantes alemães no Brasil.
Ela morou com a família na rua Barão do Triunfo, no bairro do Brooklin Paulista, em uma
casa construída por seu pai. De acordo com o irmão, Nils Ashauer28 (1937-2015), quando o pai
levantou a casa no Brooklin, ele construiu também um laboratório onde os filhos pudessem
aprender ciências. Neste laboratório, Sonja realizava experimentos com o pai, utilizando caixas que
ele importava da Alemanha e outros instrumentos de pesquisa. 29
“Era um laboratório com tudo: tubo de ensaio, balança, capela etc. Tudo para
fazer experiências. [...]
ele pegava aquelas caixas de Física e ia fazendo com ela. Usava uma série de
reagentes. A hidrólise da água ... Nesse laboratório ela estudava muito. Tinha
muitas gavetas com coleção de pedras, de madeiras, tudo isso.” 30

Tal informação mostra como Sonja teria sido fortemente estimulada por sua família —
especialmente por seu pai — a estudar e seguir uma carreira científica. Assim como outras mulheres
cientistas ao longo da história,31 o papel da família foi crucial na sua tomada de decisão em seguir
uma carreira científica.
Além do incentivo familiar, sua juventude se deu em um momento oportuno para quem
tivesse interesse em ciências ou nas carreiras científicas no Brasil, mesmo sendo mulher.
No ano de 1940, com 16 anos de idade, ela ingressou no curso de Física da recém criada
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP), sendo parte
de uma das primeiras gerações de físicos brasileiros com graduação em curso superior de Física
sem vínculo com as graduações em engenharia.
No Brasil, os cursos superiores de Ciências da Natureza (como Física, Química e Biologia),
Ciências Humanas (como Sociologia, Ciências Políticas, Geografia e História), Letras, Filosofia e
Matemática surgiram apenas a partir da criação das Faculdades de Filosofia na década de 30, dentre
as quais a FFCL-USP foi a primeira.32 Fundada no ano de 1934, juntamente com a criação da
Engenheiro no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Falecido.
Informações obtidas em entrevista realizada pela professora Maria Amélia M. Dantes com Niels Ashauer no ano
de 2015, na ocasião da escrita do artigo “Sonja Ashauer (1923-1948)”, publicado no livro “Mulheres na Física: casos
históricos, panoramas e perspectivas” (2015). A entrevista não se encontra publicada.
30 Trecho de resposta de Nils Ashauer a entrevista com Maria Amélia M. Dantes em 2015.
31 SCHIEBINGER, 2003.
32 WATAGHIN, Lucia. Fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo: A
contribuição dos professores italianos. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 34, pp. 151-173, 1992.
28
29
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Universidade de São Paulo, ela tinha como finalidade ser o núcleo central da USP, concentrando
cursos pioneiros nas mais diversas áreas do conhecimento.33
A Universidade de São Paulo foi criada como parte de um projeto encabeçado por um
grupo da elite paulista em resposta à derrota sofrida pelo estado de São Paulo ante a Revolução
Constitucionalista de 1932. Tal grupo pretendia uma renovação política do país pautada na
educação das classes dirigentes.34 A criação de uma universidade veio, neste sentido, como ponto
central para o cumprimento deste objetivo.
Em seu projeto de criação, a USP tinha basicamente duas funções principais para a
sociedade: formação de especialistas brasileiros em Filosofia, Letras e Ciências, incluindo tanto
pesquisadores quanto professores de primeiro e segundo grau e de ensino superior, visando,
principalmente, o preparo e aperfeiçoamento das classes dirigentes do país. 35
Acredita-se que a formação voltada também para o magistério foi um dos fatores que
possibilitou a maior entrada de mulheres nessas faculdades. Diferente de diversas instituições
científicas no mundo, as faculdades de filosofia brasileiras (tanto a FFCL quanto a Faculdade de
Filosofia do Rio de Janeiro), desde sua criação, contaram um quadro discente composto em grande
número por mulheres.36
No caso do curso de Física da FFCL-USP, antes do ingresso de Sonja Ashauer, ao menos
quatro mulheres já haviam passado por esta graduação: Yolande Monteux

(formada na turma de

1935), Zillah Barreto de Mesquita (formada na turma de 1939), Maria Heloisa Gomes Rodrigues
Alves (formada na turma de 1941) e Maria Izabel Fagundes Gomes (formada na turma de 1941).37
Dentre os propósitos da FFCL-USP, como já foi dito, estava a formação de intelectuais e
especialistas brasileiros que trouxessem novos rumos para o desenvolvimento científico e
tecnológico do país e equipará-lo às ditas nações desenvolvidas do mundo. Para isso, o corpo
docente da faculdade foi composto principalmente por professores e pesquisadores vindos das
universidades europeias, chamados a partir de missões internacionais. 38

33 CARDOSO, Irene de Arruda R.. A universidade da Comunhão Paulista: O projeto de criação da Universidade de São
Paulo. São Paulo: Autores associados: Cortez, 1982. Coleção educação contemporânea, série memória da educação.
34 Ibid.
35 Estatuto da FFCL-USP, [1940]. Documento consultado no Acervo do IFUSP, disponível online pelo link:
<acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-VII-01-12-0000-00122-0.
36 BLAY, Eva Alterman; LANG, Alice Beatriz da Silva G.. Mulheres na USP: horizontes que se abrem. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas, 2004.
FERREIRA, Luiz Otávio et al. Institucionalização das ciências, sistema de gênero e produção científica no Brasil
(1939-1969). Hist. Ciênc. Saúde - Manguinhos, v. 15, suppl., pp. 43-71, 2008.
37 Anuários da FFCL-USP (1939-49), documento preservado no Acervo Histórico do IFUSP.
38 WATAGHIN, 1992;
SCHWARTZMAN, Simon. Um Espaço para a Ciência: A Formação da Comunidade Científica no Brasil. Brasília:
Ministério da Ciência e Tecnologia, 2001.
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Como responsável pela subsecção de Ciências Físicas da FFCL, foi contratado o físico ítaloucraniano Gleb Wataghin, vindo da Universidade de Turim, Itália, onde trabalhava com pesquisas
teóricas em mecânica quântica. Wataghin foi uma importante referência para o desenvolvimento
da carreira em Física no Brasil. Ele chefiou um dos primeiros grupos de físicos brasileiros e propôs
as primeiras linhas de pesquisa no país, com base tanto nas condições existentes para pesquisa
científica — na USP ainda não havia laboratórios bem estruturados, o que o levou a escolher por
linhas experimentais que pudessem ser realizadas a baixos custos, como as pesquisas em raios
cósmicos — quanto nas principais linhas investigadas na Europa.39
Wataghin foi professor de Ashauer durante sua graduação e também seu supervisor desde
o início de sua carreira acadêmica. Depois de formada, em 1944 (quando já obtinha os graus de
bacharel e licenciada em Física), Ashauer passou a trabalhar como primeira assistente de Wataghin
na Cadeira de Física Teórica e Física Matemática da FFCL, cargo que manteve de 1944 a agosto de
1948 — por ocasião de sua morte.40
O trabalho como assistente de cadeira era parte fundamental na formação dos especialistas
graduados nos cursos da FFCL, pois neste cargo eles se inseriam nas carreiras como pesquisadores
e acadêmicos. No caso do Departamento de Física, a ocupação de tal cargo significava, além de
uma oportunidade para iniciar os trabalhos remunerados com pesquisa em Física, a inserção dentro
do grupo brasileiro liderado por Gleb Wataghin. Muitos dos físicos deste grupo passaram por este
cargo, como Marcello Damy, Mario Schenberg, Yolande Monteux, Paulus Aulus Pompeia,
Abrahão de Moraes, Walter Schutzer e Cesar Lattes — para citar alguns exemplos anteriores e
contemporâneos de Sonja Ashauer.41
Sonja Ashauer foi a segunda mulher a exercer tal função dentro do Departamento de Física
da FFCL. Antes dela, Yolande Monteux havia ocupado o cargo de assistente na Cadeira de Física
Geral e Experimental de 1941 a 1943. 42
Durante o ano de 1944, quando já ocupava o cargo de assistente, Sonja Ashauer trabalhou
junto a Wataghin com pesquisa teórica em mecânica quântica, mais precisamente, estatísticas de
núcleos e partículas elementares em temperaturas extremamente altas. 43 No mesmo ano, ela
publicou um artigo nos Anais da Academia Brasileira de Ciências intitulado "Sobre a Teoria

WATAGHIN, 1992; SCHWARTZMAN, 2001.
Anuários da FFCL-USP (1939-49).
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Informação extraída de declaração de Gleb Wataghin ao The Board of Research Studies of the British Council, em
18 de março de 1946. Arquivo disponível online em <acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-III-01-14-000000142-0.
39
40
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Quântica do Coeficiente de Absorção", seu primeiro trabalho publicado dentro da pesquisa teórica
em mecânica quântica.44

PhD em Cambridge
Além de transformar seus alunos em assistentes, Wataghin, talvez na intenção de legitimar
as pesquisas do grupo paulista na comunidade científica Brasil afora, mantinha relações com físicos
de outros países e incentivava seus alunos a realizarem estágios e pós-graduações nas universidades
do exterior.45 Desta maneira, muitos jovens físicos brasileiros influenciados por Wataghin foram
trabalhar em universidades dos Estados Unidos e da Europa, como Marcello Damy (pós-graduação
em Cambridge com William Lawrence Bragg), Mario Schenberg (que estagiou com Enrico Fermi
na Universidade de Roma, mas também trabalhou com Wolfgang Pauli na Universidade de Zurique
e com Frédéric Joliot-Curie no Collège de France), Paulus Aulus Pompeia (que trabalhou na
Universidade de Chicago com Arthur H. Compton) e César Lattes (que trabalhou com Cecil Frank
Powell na Universidade de Bristol).
Com Sonja Ashauer, não foi diferente. Em 1945, ela foi para a Universidade de Cambridge,
Reino Unido, realizar seu doutorado sob a supervisão do físico britânico Paul Adrien Maurice
Dirac, com bolsa concedida pela British Council.
Em Cambridge, Sonja Ashauer residiu no Newnham College, o primeiro college —
instituição responsável pela admissão e acomodação de estudantes da Universidade de Cambridge
- exclusivo para mulheres no Reino Unido, e caracterizado, desde sua criação, por estimular a
participação feminina nas atividades universitárias, mesmo nas pesquisas científicas.46
Quando ela chegou em Cambridge, ainda estava em andamento a Segunda Guerra Mundial.
Por conta disso, segundo o que Ashauer contou em carta a Wataghin, muitos dos físicos teóricos
que ele sugerira que ela tentasse conhecer estavam ou fora da universidade realizando trabalhos
para o governo britânico ou mesmo fora do país — dentre eles, Cockrofit, [Nicholas] Kemmer e
[Homi] Bhabha.47 Além disso, ao que tudo indica, não havia muitos estudantes em Cambridge
naquele ano. Segundo a própria Ashauer, havia apenas dois físicos teóricos presentes na
universidade, Paul Dirac (a quem já havia sido atribuída a supervisão de Ashauer) e A. H. Wilson,
e apenas quatro estudantes realizando pesquisas em Física Matemática.
ASHAUER, Sonja. Sobre a Teoria Quântica do Coeficiente de Absorção. Rio de Janeiro: Anais da Academia Brasileira
de Ciências, tomo XVI, pp. 245-254, dez. 1944.
45 WATAGHIN, Gleb. Gleb Wataghin (depoimento, 1975). Rio de Janeiro, CPDOC, 2010.
46 GOULD, 1997.
47 Informação extraída de carta de Sonja Ashauer a Gleb Wataghin, enviada em 17 de março de 1945. Arquivo
disponível online em <acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-I-02-00-0000-02117-0.
44
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De acordo com Ashauer, Dirac seria um bom supervisor e bastante atencioso. Tal opinião,
porém, não vai de encontro com a de outros físicos que foram orientados por Dirac. Muitos de
seus estudantes, que não eram muitos, afirmam que ele teria sido uma figura distante, de poucas e
breves palavras e que não dava muita orientação ou recomendava leituras. 48 Porém, isso não
impedia sua admiração pela figura.49
Em cartas futuras enviadas a Wataghin, no ano de 1947, ela expressa também uma
dificuldade em definir um problema para pesquisar, além de dificuldades em trabalhar sem a
supervisão de Dirac, que se encontrava a todo momento viajando.
Pouco tempo atrás Dirac havia me dito que mais uma vez ele foi convidado a
realizar conferências em Princeton, por um ano inteiro desta vez. Ele partirá de
Cambridge a qualquer momento no próximo verão (referente a aqui, certamente).
Estou bastante desapontada, pois ele retornou da América recentemente.
Quando ele vai embora, devo me deixar sob a supervisão de outra pessoa, alguém
que possivelmente não se interesse pelo tipo de trabalho que estou
desenvolvendo. Ainda não estou em condições de seguir muito longe sem
qualquer orientação. O principal problema de minha pesquisa é, como o
professor Dirac tem observado apropriadamente, encontrar um problema sobre
o qual trabalhar. É tudo um pouco desanimador.50

A respeito de suas dificuldades em delimitar um tema de pesquisa sobre o qual se debruçar,
assim como suas potenciais dúvidas quanto à continuidade da pós graduação, Wataghin a responde
fazendo um convite para que ela voltasse ao Brasil e trabalhasse junto com ele em cima de
problemas de astrofísica sobre a densidade de núcleos do universo. Não seria problema para ele
que Sonja encerrasse a pós graduação, pois na FFCL ela já tinha um cargo como assistente
garantido e, para ele, não era necessário "dar excessiva importância ao título de PhD [...] é apenas
a pesquisa que importa".51 Sonja Ashauer considera as sugestões de Wataghin e decide voltar a São
Paulo em dezembro de 1947, para dar continuidade a seu trabalho como assistente.52 Porém, ela
volta de fato apenas em fevereiro de 1948, depois de defender sua tese e receber o título de PhD.

48 Cf. KRAGH, Helge. Paul Dirac: the purest soul in an atomic age. In: KNOX, Kevin.; NOAKES, Richard (eds.).
From Newton to Hawking: A History of Cambridge University's Lucasian Professors of Mathematics. Cambridge: UK
University Press, 2003, pp. 387-424.
49 HARISH-CHANDRA. My Association with Professor Dirac. In: KURSUNOGLU, Behram N.; WIGNER,
Eugene Paul (eds.). Paul Adrien Maurice Dirac: Reminiscences about a Great Physicist. Cambridge: Cambridge University
Press, 1987, pp. 34.
50 Carta de Sonja Ashauer a Gleb Wataghin, enviada em 29 de março de 1947, p. 2-3, tradução nossa. Arquivo original
disponível online em <acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-I-02-00-0000-02157-0.
51 Carta de Gleb Wataghin a Sonja Ashauer, enviada em 08 de maio de 1947. Arquivo disponível online em
<acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-I-02-00-0000-02164-0.
52 Carta de Sonja Ashauer a Gleb Wataghin, enviada em 26 de junho de 1947. Arquivo disponível online em
<acervo.if.usp.br>, identificador único: IF-DF-I-02-00-0000-02174-0.
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Além de Dirac e Wataghin, Sonja declara no prefácio de sua tese um agradecimento à
supervisão do físico teórico Nicholas Kemmer, que a teria auxiliado em sua pesquisa durante os
momentos em que Dirac esteve ausente.
No seu último ano em Cambridge, Sonja Ashauer escreveu três artigos, fragmentos de sua
tese. Um deles foi publicado ainda em 1947, nos Mathematical Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society. 53 Outro foi publicado no ano seguinte, no mês de sua morte, nos
Proceedings of the Royal Society of London A, 54 e o terceiro foi publicado postumamente,
também nos Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society.55
Em sua tese de doutorado, intitulada “Problems on Eletrons and Eletromagnetic
Radiation”, 56 ela tratou de alguns problemas da recém formulada Eletrodinâmica Quântica,
trabalhando especificamente com o elétron em movimento. Ao que tudo indica, Ashauer também
teria sido a primeira mulher brasileira (ou a primeira mulher física brasileira) a ser nomeada membro
da Cambridge Philosophical Society.
Infelizmente, há poucas passagens de sua vida científica posteriores a sua defesa de
doutorado, por conta de seu falecimento em agosto de 1948. De acordo com seu atestado de óbito,
a causa de sua morte teria sido por bronco pneumonia, miocardite e colapso cardíaco.57

Considerações Finais
Como estudante, Sonja Ashauer pode circular por pelo menos dois grupos de físicos: o
grupo paulista na FFCL-USP, onde se fazia tanto pesquisa em física experimental quanto em física
teórica, e o grupo de jovens estudantes de física matemática de Cambridge, onde ainda não há
informação suficiente sobre os contatos e relações estabelecidos. Sob a influência de Wataghin, os
estudantes de São Paulo podiam conhecer áreas de fronteira da física da época, uma delas a pesquisa
em eletrodinâmica quântica, e tinham a oportunidade de ir ao exterior estudar e conhecer outros
grandes nomes da física mundial.

ASHAUER, Sonja. On the self-accelerating electron. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, v.
43, Issue 4, pp. 506-510, oct. 1947a.
54 ASHAUER, Sonja. A Generalization of the Method of Separating Longitudinal and
Transverse Waves in
Electrodynamics. Proc. R. Soc. Lond. A., v. 194, Issue 1037, pp. 206-217, aug. 1948.
55 ASHAUER, Sonja. On the classical equations of motion of radiating electrons. Mathematical Proceedings of the
Cambridge Philosophical Society, v. 45, Issue 3, pp. 463-475, jul. 1949.
56 ASHAUER, Sonja. Problems on Eletrons and Eletromagnetic Radiation. Cambridge: PhD dissertation, Newnham College,
University of Cambridge, nov. 1947b.
57 Certidão de óbito de Sonja Ashauer, 1948. Documento faz parte do Acervo Familiar do Dr. Nils Ashauer.
Além disso, de acordo Hildete Melo e Ligia Rodrigues (2006), ela teria se adoentado por conta de uma chuva que
apanhou em um dia frio, mas desconhecemos documentos primários que revelem tal informação.
53
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Sonja foi uma das poucas participantes deste grupo que seguiu carreira na física teórica e
não na experimental. Compreender sua história nos permitiria compreender as práticas de pesquisa
e circulação do conhecimento em física ensinadas e desenvolvidas dentro da FFCL-USP durante
as décadas de 1930 e 1940.
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Quem foi Lêda Boechat? A intelectualidade e o feminino
nos espaços acadêmicos brasileiros
Ilda Renata Andreata Sesquim 1

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados da pesquisa de
iniciação científica cujo objeto de estudo consiste na trajetória intelectual e política de Lêda
Boechat. Formada em Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, em
1939, Lêda Boechat foi uma proeminente jurista, historiadora e intelectual, entretanto, fora do
âmbito restrito das ciências jurídicas, é usualmente lembrada como “esposa de José Honório
Rodrigues”. Dessa forma, o problema que se desenvolverá aqui será o de explorar esses limites
entre seu anonimato e seu prestígio acadêmico, buscando compreender quais foram os temas mais
importantes no interior de seu pensamento e analisar sua relação com o feminino, principalmente
no que diz respeito a sua militância dentro da União Universitária Feminina.
Palavras-chave: Lêda Boechat; Intelectual; Militância; Feminino.
Abstract: This article aims to present some results of primary scientific research whose objetc of
study is the intellectual and political trajectory of Lêda Boechat. Graduated in Social and Legal
Sciences from the Faculdade de Direito do Rio de Janeiro in 1939, Lêda Boechat was a proeminent
jurist, historian and intellectual, however, outside the restricted scope of the legal scienses, she is
usally remembered as “wife of José Honório Rodrigues”. Thus, the discussion that will be
developed here aims to explore the limits between her anonymity and her academic prestigie,
seeking to understand what were the most important themes within her thinking and to analyze
her relation with the feminine, specially regarding her militancy within the União Universitária
Feminina.
Keywords: Lêda Boechat; Intellectual; Militancy; Feminine.

Introdução
A construção social de um modelo de mulher voltado ao simbolismo da esposa, mãe e do
lar, implicou em uma intensa desvalorização intelectual, profissional e política do sexo feminino.
De acordo com Rago (1985) 2, essa desvalorização parte do pressuposto de que a mulher por si só

Graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, e-mail: ildasesquim@gmail.com.
RAGO, Luzia Margareth. Do Cabaré ao Lar: a utopia da sociedade disciplinar: Brasil 1890-1930 / Luzia Margareth
Rago. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. (Coleção Estudos brasileiros; v. 90).
1
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não é nada, que deve estar prontamente à disposição do marido e dos filhos, de modo a cumprir,
em primeiro plano, as funções de mãe e esposa. Devido à construção desse modelo vitoriano de
comportamento feminino, que condicionava as condutas e opções das mulheres, por muito tempo
os cursos profissionalizantes e universitários não fizeram parte do seu horizonte de expectativas.
Como resultado desse cenário majoritariamente patriarcal, a atuação da mulher na sociedade,
principalmente em relação à vida acadêmica e profissional, restringiu-se a papéis secundários de
auxílio aos agentes masculinos.
Marcada por uma intensa distinção social e normatização dos papéis e identidades de
gênero estabelecidos aos sexos (feminino e masculino), a história das mulheres no Brasil foi
caracterizada por um árduo caminho de restrições e silenciamentos. Nesse sentido, como mostra
Pinsky (2011)3, a educação voltada a um futuro profissional e o investimento em uma carreira eram
significativamente menos valorizados para as mulheres que para os homens. Com a inserção das
mulheres no universo acadêmico4, dada a partir do vagaroso acesso à educação formal, essas
distâncias entre os gêneros passaram a diminuir gradativamente. Entretanto, vários foram e ainda
são os desafios enfrentados pelo sexo feminino ao tentar romper com o modelo passivo de
feminilidade e se afirmar enquanto intelectuais autônomas e atuantes no meio acadêmico.
O caso de Lêda Boechat5 não seria, portanto, diferente deste contexto no qual ela atuava.
Embora tenha tido uma vida academicamente ativa e profissionalmente relevante, o relativo
silenciamento de sua carreira implica em um recorrente problema de gênero. Para além do caminho
encarado pela mulher ao buscar a afirmação intelectual, a trajetória de Lêda Boechat foi
acompanhada pelo eco da carreira do homem com quem escolheu casar-se: José Honório
Rodrigues (1913-1987). Lêda e José Honório se casaram em 1941. Não é, evidentemente, na
escolha pelo casamento que identificaremos um dos sintomas da subjugação e redução das
mulheres ao papel de esposas. Lêda construiu seu lugar e papel ao lado de José Honório. Isso não
significa que o único lugar a ela reservado na memória social das mulheres seja este: de assistente e
auxiliadora do marido em suas funções acadêmicas e intelectuais. O problema que desenvolvo neste

PINSKY, Carla Bassanezi. Mulheres dos anos dourados. In: História das mulheres no Brasil / Mary Del Priore (org.);
Carla Bassanezi Pimsky (coord. de textos) 10. ed., 1ª reimpressão. – São Paulo: Contexto, 2011.
4 Atualmente os estudos sobre a condição das mulheres intelectuais no Brasil têm ganhado grande espaço dentro do
campo de pesquisa da História. Um dos recentes exemplos desses estudos é o artigo Os sons do silêncio: interpelações
feministas decoloniais à história da historiografia, de Maria da Glória de Oliveira, publicado em setembro de 2018 pela Revista
História da Historiografia. Nesse artigo, a autora fala mais detalhadamente sobre a condição enfrentada pelas mulheres
dentro da academia, principalmente no que diz respeito à invisibilidade das produções de autoria feminina no campo
da história intelectual.
5 O sobrenome Rodrigues aparecerá apenas nas publicações e menções que datam após o casamento de Lêda Boechat.
Assim, ao longo do texto, a escolha por usar “Rodrigues” entre parênteses se dá pelo fato deste sobrenome
corresponder ao nome que Lêda Boechat passou a utilizar após seu casamento com José Honório Rodrigues.
3
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trabalho é justamente tentar pensar Lêda Boechat de forma dissociada de José Honório Rodrigues,
concebendo-a não mais como uma esposa na sombra do seu marido, mas sim como uma intelectual
engajada e uma jurista respeitada, que desenvolveu sua carreira de maneira autônoma e com
protagonismo.
Devido à relativa inexistência de bibliografia analítica sobre Lêda Boechat, nos baseamos
na leitura de suas próprias obras para construir uma narrativa sobre seu percurso acadêmico e
profissional, assim como na análise de fontes primárias encontradas na Hemeroteca Digital da
Biblioteca Nacional e no acervo da Biblioteca Mario de Andrade6. Além desses elementos,
contamos também com um artigo de Miridan Britto Falci,7 sintomaticamente elaborado para a
seção de elogio aos membros falecidos do IHGB, e publicado na Revista do Instituto, em
homenagem a José Honório Rodrigues. Dessa forma, esse artigo buscará em um primeiro
momento fazer uma contextualização bibliográfica sobre a vida acadêmica e profissional de Lêda
Boechat, adentrando nas influências que cercaram a construção de seu pensamento no recorte
proposto. Posteriormente, exploraremos a relação que Lêda Boechat desenvolveu com a militância
e o feminino, principalmente no que se refere a sua participação dentro da União Universitária
Feminina (UUF).

A trajetória acadêmica e profissional
Lêda Boechat nasceu em Carangola, Minas Gerais, no dia 8 de dezembro de 1918 e, assim
que alcançou a maioridade, mudou-se para o Rio de Janeiro a fim de iniciar seus estudos. Seu
desempenho acadêmico começou a ser observado logo no momento em que ingressou na
Faculdade de Direito, onde, de acordo com o jornal Gazeta de Notícias 8, Lêda Boechat se
classificou como a primeira colocada dentre os trezentos candidatos que prestaram o vestibular,
sendo retratada já neste período como uma das grandes esperanças do feminismo brasileiro. Apesar
dos percalços de sua época, não demorou muito para que ela alcançasse um notável prestígio no
meio acadêmico e profissional, de modo que, após concluir seu bacharelado9 pela Faculdade

Os materiais utilizados pertencem à sessão de Periódicos especiais da Biblioteca Mário de Andrade, em específico,
ao periódico REVISTA DE CULTURA E TECNICA: órgão oficial da União Universitária Feminina. Rio de Janeiro, RJ.
Início/fim: 1937-1939. As edições do periódico disponíveis no acervo são: nov/1937 (ano 1, n°4), jan/1939 (vol. 3,
n°1), fev/ 1939 (vol. 3, n°2), jun/1939 (vol. 3, n°3).
7 FALCI, Miridan Britto. Uma Companheira Intelectual: Lêda Boechat Rodrigues. R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 174
(461):317-322, out./dez. 2013.
8 Jornal Gazeta de Notícias, 10/04/1935, edição 00084 (1), Rio de Janeiro.
9 De acordo com Falci (2013), foi durante o bacharelado na Faculdade Nacional de Direito, sobretudo nos movimentos
de representação estudantil, que Lêda Boechat conheceu José Honório Rodrigues, com quem viria a se casar
posteriormente em 1941.
6
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Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1939, passou a atuar como uma proeminente jurista,
historiadora e intelectual. Ainda em 1939, Lêda Boechat começou a cursar Ciências Sociais pela
Faculdade Nacional de Filosofia, período em que pode intensificar de modo mais efetivo as
discussões e debates sobre os problemas sociais que cercavam seu contexto.
Semelhante à vida acadêmica, a trajetória profissional de Lêda Boechat também começou
cedo. Sua relação com o judiciário iniciou-se em 1936 ao ser nomeada para preencher o cargo de
taquígrafa do Supremo Tribunal Federal, como resultado do concurso público que havia prestado
no ano anterior. Apesar da dificuldade estrutural que a mulher encontrava na sociedade da época
para se afirmar enquanto sujeito autônomo e emancipar-se, Lêda Boechat vinha de uma família
rica e economicamente influente10, gozando de privilégios como uma condição de vida estável e
próspera, uma educação formal de excelência, com fluência em idiomas (inglês, alemão, francês e
espanhol). Empossada no cargo de taquígrafa do STF confirmou a estabilidade e a autonomia de
sua classe social. Circulou também entre diversos campos acadêmicos e profissionais, tornando-se
uma figura presente nos círculos mais influentes dos meios jurídico, político e intelectual brasileiros.
A experiência de Lêda Boechat como funcionária do Supremo Tribunal Federal possibilitou
aprofundamento no conhecimento das diretrizes judiciárias, visto que precisava assistir às sessões
desse tribunal. Sua competência teórica e seu desempenho no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais,
rendeu-lhe o convite do professor Hermes Lima para a tradução de dois livros: A Natureza do
processo e A evolução do direito, do juiz estadunidense Bejamin N. Cardozo. A tradução dessas obras
marcou uma nova fase na trajetória acadêmica de Lêda Boechat (Rodrigues). Podemos dizer que
elas materializam seu interesse pelo direito estadunidense, em particular a chamada “escola
sociológica do direito” e pela dinâmica da Suprema Corte dos Estados Unidos – temas aos quais
ela dedicará seus estudos e publicações posteriormente.
Movida por estes interesses sobre a história do direito norte-americano, Lêda aprofundou
seus estudos na área. Em decorrência desse novo recorte, entre 1943 a 1944 11, passou um ano de
estudo nos Estados Unidos, frequentando em Nova York, na Faculdade de Direito da Universidade
de Columbia, o curso de Jurisprudence. Durante esse período, Lêda começou a realizar uma série de

Conforme os relatos de Lêda Boechat Rodrigues (2002), na introdução do seu livro, História do Supremo Tribunal
Federal (1930-1963), a abastada condição econômica de sua família, visto que seu pai era exportador de café, concedeu
a ela uma grande disponibilidade financeira, o que implicava em uma certa independência econômica e propiciava seu
acesso às atividades acadêmicas e culturais.
11 Cabe aqui ressaltar que a data da viagem que Lêda Boechat (Rodrigues) realizou aos Estados Unidos coincide com
a data da viagem de José Honório Rodrigues, quando ele, patrocinado pela Fundação Rockefeller, passou um período
de estudos nos EUA para residir e pesquisar, onde frequentou cursos acadêmicos na Universidade de Colúmbia,
mesmo local que Lêda cursou o de Jurisprudence. Embora Lêda Boechat (Rodrigues) relate a vigem na introdução de
seu livro História do Supremo Tribunal Federal – 1930-1963 (2002), salvo em raros momentos, ela praticamente não
menciona a presença de José Honório Rodrigues durante a viagem.
10
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pesquisas a respeito do direito americano, de modo a focalizar suas análises na Suprema Corte dos
Estados Unidos e nos estudos biográficos sobre Benjamin N. Cardozo, sobre o qual ela aproveitou
para escrever uma nota biobibliográfica, publicada na segunda edição das duas obras que ela havia
anteriormente traduzido.
Decorrido certo tempo desde o início de suas pesquisas, após passar seis meses em Nova
York, Lêda Boechat (Rodrigues) residiu três meses em Washington, dedicando esse momento a
uma pesquisa mais aprofundada sobre a Suprema Corte. Nessa fase de sua estadia nos Estados
Unidos, passou a pesquisar diariamente nas bibliotecas do Congresso e da Suprema Corte norteamericana, período em que acompanhou todas as sessões públicas realizadas nesse tribunal.
Findada sua viagem, depois de 1944, Lêda retornou em diversas ocasiões aos Estados Unidos, de
forma que suas pesquisas sobre a Suprema Corte e o direito americano nunca cessaram.
Como Lêda ingressou ainda muito jovem no cargo de taquígrafa, sua carreira profissional
enquanto funcionária do Supremo Tribunal Federal foi marcada por um ascendente prestígio e
reconhecimento. Em 1958 foi nomeada, pelo Ministro Orosimbo Nonato, para assumir o cargo de
chefe da sessão de jurisprudência do Supremo, entretanto, como o Supremo Tribunal Federal iria
ser transferido para Brasília em 1960, ela recursou a nomeação. Em seus relatos12 ela afirma que
não aceitou a promoção em partes porque ela perderia a possibilidade de se aposentar aos 25 anos
de serviço e em partes porque seu marido era diretor do Arquivo Nacional, que ficava no Rio de
Janeiro. Visto que Lêda Boechat (Rodrigues) permaneceu no cargo anterior, ela se aposentou
enquanto funcionária pública em 1961, com 42 anos.
O percurso intelectual de Lêda Boechat (Rodrigues) se constitui como um amálgama entre
as diversas esferas que influenciaram sua formação, seja no campo acadêmico ou profissional.
Baseada por essas influências, foi responsável pela autoria de vários livros, dentre os quais: A Corte
Suprema e o Direito Constitucional Americano, publicado no Rio de Janeiro, pela Revista Forense em
1958; A Corte de Warren (1953-1969): Revolução Constitucional, publicado em 1986; Direito e Política: os
Direitos Humanos no Brasil e nos Estados Unidos, que se trata de uma coleção de ensaios próprios,
publicado em 1977; e, sua obra mais reconhecida, a História do Supremo Tribunal Federal, divido em
quatro volumes, cujo primeiro foi publicado em 1965 e o último em 2002.
Salvo estas publicações relativas a seus objetos de pesquisa, Lêda Boechat (Rodrigues)
também atuou como colaboradora, organizadora e digitalizadora dos trabalhos de José Honório
Rodrigues enquanto ele estava vivo e assim continuou depois que ele faleceu. Além de ter sido uma
Na introdução de seu livro História do Supremo Tribunal Federal (1930-1963) (2002), Lêda Boechat (Rodrigues), expõe
os motivos pelo qual ela recusou a nomeação ao cargo de chefe da sessão de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
12
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grande colaboradora na sua carreira acadêmica, publicou e foi organizadora de várias obras sobre
esposo, como: A Bibliografia de José Honório Rodrigues, publicada em 1956; A coletânea Ensaios Livres,
organizada por ela e publicada em 1991; o livro José Honório Rodrigues: um historiador na trincheira, que
publicou junto com José de Arruda Mello, em 1994; e Correspondência de José Honório Rodrigues,
organizado por ela e publicado em 2000.
De forma mais ampla, Lêda Boechat (Rodrigues) construiu uma vida acadêmica ativa e
notável, além de seus trabalhos e tradução e colaboração, foi autora de cerca de 33 artigos, que
giraram em torno de temas como o direito norte-americano, os direitos humanos no Brasil e nos
Estados Unidos e os problemas sociais brasileiros. Devido ao trânsito que Lêda estabelecia com os
Estados Unidos, sua formação intelectual e política esteve diretamente influenciada pelos ideais
norte-americanos, principalmente no que se refere a existência de uma linha lógica liberal no
interior de seu pensamento. Essas influências, por sua vez, podem ser notadas na frequente
expressão da autora sobre sua crença na Suprema Corte e no Direito como mecanismos e meios
de garantia da democracia. Para Lêda Boechat, “a Suprema Corte representava um exemplo
admirável de crença nos valores da tolerância, da justiça e da igualdade” (RODRIGUES, 1991) 13.
Apesar de levantar algumas críticas, como a ausência de pronunciamentos sobre os Direitos
Humanos e as liberdades públicas, Lêda Boechat (Rodrigues) via o Judiciário Federal estadunidense
como uma instituição forte e independente, cumprindo um papel decisivo na vida econômica,
social e política do país. Havia muita idealização de sua parte, sem dúvida, uma vez que o Mundo
se via envolvido num conflito mundial em que os EUA se apresentavam, à época, como esperança
contra o nazifascismo que assolava a Europa. Nesse sentido, como de costume nos intelectuais
liberais brasileiros, os EUA pareciam um monumento à liberdade e justiça. De modo que, ao lado
do desenvolvimento do capitalismo, a Suprema Corte dos EUA também era figurada por Lêda
como uma protetora dos aspectos fundamentais da democracia (liberal) no mundo. Inspirada por
esta suposta vida democrática dos EUA – de acordo com seus relatos, essa vitalidade podia ser
notada através da flexibilidade de mudança social14 – Lêda se mostrava constantemente preocupada
com os dilemas, desafios e problemas da sua própria pátria e as “questões nacionais”, defendendo
a ideia de que o Supremo Tribunal Federal poderia se tornar uma instituição de esperança para a

RODRIGUES, Lêda Boechat. Direito e Política. Os Direitos Humanos no Brasil e nos Estados Unidos. 2ª edição,
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1991. 1ª edição, Porto Alegre, Coleção AJURIS/8, 1977.
14 Em seu ensaio O poder judiciário americano, disponível no livro Direito e Política. Os Direitos Humanos no Brasil e nos Estados
Unidos, Lêda Boechat comenta sobre a capacidade que a democracia americana demonstrava de se autocorrigir. De
acordo com a autora, os Estados Unidos, e em especial o Poder Judiciário, possuíam uma vitalidade democrática que
podia ser percebida através da flexibilidade de mudança social, de modo que essa flexibilidade podia ser traduzida na
capacidade de se corrigir e adaptar-se às novas conjunturas.
13
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democracia e a nação brasileira e que, através de sua “ação energética, serena e firme”
(RODRIGUES, 2002)15, poderia garantir a liberdade e a cidadania no país que vivia em fins da
ditadura varguista do Estado Novo (1937-1945).

O feminino e a militância
Embora Lêda Boechat (Rodrigues) não tratasse do feminino de forma direta, em um
contexto mais amplo, os seus textos acabavam tematizavam o assunto. A formação política de Lêda
apropriou-se dos ideais do pensamento liberal estadunidense, e seu posicionamento político em
relação ao feminino também expressava a presença desses elementos liberais. De certa forma, os
problemas que levantava sobre o feminino acabavam estando relacionados com o espectro
filosófico liberal do mesmo, como: elevação do nível cultural da mulher, entrada da mulher no
mercado de trabalho, discussões sobre o direito ao divórcio, livre escolha pela maternidade e
demais assuntos que acabavam, de uma forma ou outra, evidenciando seu posicionamento ético e
político quanto ao assunto.
No início de sua trajetória acadêmica, o contato de Lêda Boechat com a militância feminina
constituiu-se, sobretudo, dentro da União Universitária Feminina. De modo geral, a União consistia
em uma sociedade de doutoras, fundada em 13 de janeiro de 1929, que se destinava a coordenar
os esforços das mulheres diplomadas ou matriculadas em universidades e escolas superiores, no
sentido de se auxiliarem mutuamente nas profissões liberais, para cumprir o fim do maior
desenvolvimento da intelectualidade feminina. O corpo social era composto pelas sócias efetivas,
que eram as mulheres diplomadas; pelas sócias estudantes, ou seja, as mulheres matriculadas em
cursos superiores; associados e associadas, que eram as pessoas que manifestavam interesse pelos
fins da U.U.F. e também por benfeitores e benfeitoras.
A Diretoria da União Universitária Feminina era estruturada entre os cargos de presidente,
vice-presidente, secretária-geral, tesouraria e pelo conselho diretor. Para colaborar com a diretoria
na realização dos programas, havia também o Departamento Intelectual, o de Cultura e o de
Assistência e as Comissões de Relações Internacionais e de Paz. Desde sua fundação até o ano de
1938, a presidência esteve a cargo da Doutora Carmem Velasco Portinho, a União também contou
com a participação de outras importantes figuras do feminismo brasileiro, como é o caso, por
exemplo, de Bertha Lutz. Dado que a U.U.F buscava cumprir com o objetivo de promover um

RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal, vol. 4, tomo I: 1930-1963. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002.
15
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intercâmbio intelectual entre as mulheres diplomadas, a instituição era filiada à Federação
Universitária Feminina Internacional e à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.
A participação de Lêda Boechat dentro da União Universitária Feminina iniciou-se assim
que ela ingressou na faculdade de Direito. Depois desse primeiro contato, Lêda logo assumiu um
local de destaque dentro da União, onde foi responsável por realizar vários dos discursos
cerimoniais, como o Discurso de Saudação das Calouras, prestado sempre que uma nova turma
ingressava na Faculdade, e o Chá da Vitória, feito nas ocasiões de formatura. Para além dessas
contribuições, Lêda participou ativamente da Revista de Cultura e Técnica, revista da U.U.F. que
ficou ativa entre os anos 1937 e 1939, local em que publicou em 1937 o artigo o Sentido Social do
Feminismo.
Dentro desse espaço acadêmico oferecido pela União, e influenciada pela sua formação
jurídica, Lêda Boechat expressa em seus textos a ideia de que as mulheres possuíam a mesma
capacidade intelectual que os homens e que, portanto, deveriam desfrutar dos mesmos direitos que
estes. No discurso de Saudação das calouras16, feito em 1935, Lêda expõe de forma mais explícita
seu posicionamento:
[...] Detentoras dos mesmos dotes intelectuais que os homens, possuindo em
casos excepcionais a pseidade extraordinária, quando isso reconheceram,
julgaram-se com direito a possuir as mesmas regalias e privilégios que aqueles,
em face da lei.
Conseguiram já uma grande parte de suas reivindicações, porém, a tela de
preconceitos hipócritas que emaranham a atual sociedade, faz com que se lhe
conceda de um lado capacidade jurídica igual a do homem, deixando-a, todavia,
em alguns casos, numa atuação de manifesta inferioridade. A mulher precisa
emancipar-se economicamente. E é com prazer que vejo terem todas vos que
aqui estais, compreendendo isto perfeitamente. Os pais não vivem eternamente,
os maridos nem sempre são bons, a educação dos filhos não pode, muitas vezes,
ser feita somente pelo pai [...]. (Diário de Notícias, domingo, 14 de abril de 1935,
página 21, terceira sessão).

Essa questão sobre a equidade entre os gêneros será então uma pauta que aparecerá
constantemente nos discursos e obras de Lêda Boechat. Com base nesses princípios, em seu artigo
“A mulher frente ao problema do lar”17, a autora defende a igualdade jurídica da mulher em relação
ao marido, de modo a alegar que as restrições à capacidade da mulher, principalmente em relação
à mulher casada, precisavam desaparecer. Ainda nesse artigo, Lêda Boechat defenderá de forma

16
17

Discurso disponível no Jornal Diário de Notícias, 14/04/1935, edição 02553 (1), Rio de Janeiro.
BOECHAT, Lêda. “A Mulher Frente ao problema do lar”. PAN: Rio de Janeiro, n.º 173, 13 de maio de 1939.
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mais explícita o direito ao divórcio, argumentando, para o tal, que não existem motivos plausíveis
para obrigar cônjuges que não se dão bem a continuar um simulacro de vida em comum.
Tendo em vista a situação dos cônjuges que não se dão bem, por que obrigá-los
a continuar um simulacro de vida em comum, quando de fato eles já estão
separados? Pelo motivo religioso – dir-me-ão. Mas, e se os cônjuges não são
religiosos? Por que não facultar-lhes esse remédio? – Há ainda o motivo das
considerações de ordem social, no sentido de que o divórcio atuaria como
destruidor da família, dirão outros. Ora, a família é um fato natural, a que a lei
empresta caráter jurídico e, como tal, indestrutível. – Outros, ainda, invocariam
o argumento supremo dos filhos. Vemos aí, também, o ponto mais delicado da
questão. Mas os filhos são sempre sacrificados, uma vez tenha sido mal sucedido
o casamento: haja ou não haja divórcio. Portanto, ainda neste particular julgamos
ser preferível este, conforme opinião que fundamentamos em artigo publicado
na revista oficial do corpo discente da Faculdade Nacional de Direito – “A
Época”. (BOECHAT, 1939)

Ao analisarmos as menções de Lêda Boechat sobre o feminino, principalmente no que diz
respeito à situação da mulher frente ao meio acadêmico, é possível perceber a ênfase atribuída à
necessidade da conquista intelectual e da independência das mulheres. Nesse sentido, quando
menciona os obstáculos que as mulheres precisam enfrentar para se firmarem profissionalmente,
podemos ver nitidamente a presença de um discurso liberal dentro de seu posicionamento
feminista. Para Lêda, a preocupação com a inserção das mulheres nas profissões liberais era um
dos principais objetivos a serem travados pelo feminismo da época, sobretudo no que se referia às
dificuldades encontradas pelas mulheres ao tentarem ingressar no mundo do trabalho, controlado,
até então, pelos homens.
De certa maneira, foi nesse cenário que Lêda conseguiu criar um vínculo mais efetivo entre
as discussões teóricas, majoritariamente voltadas para o campo da jurisprudência, e a militância
política. Dado esse impulso inicial que a colocou frente a outros problemas sociais, em 1937,
alargando seu campo de atuação política, Lêda Boechat foi eleita presidenta do Conselho Nacional
de Estudantes. Durante esse seu percurso no meio acadêmico, Lêda tocou em pontos
importantíssimos para a época, defendendo questões como o amor livre e o divórcio, e, sobretudo,
defendendo a inclusão da mulher brasileira no meio acadêmico e no mercado de trabalho.

Considerações finais
Analisar a trajetória acadêmica e profissional de Lêda Boechat (Rodrigues) nos leva, antes
de tudo, a problematizar o papel, em geral, reservado às mulheres nos espaços de recordação e
NEHSP – UFJF
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reconhecimento acadêmicos. Visto que, Lêda teve uma ativa desenvoltura acadêmica e política,
cabe aqui levantar a pergunta sobre qual o motivo de, fora do âmbito restrito das ciências jurídicas,
ela não ter sido reconhecida enquanto tal. De modo geral, essa questão é complexa e pode ser
relacionada ao fato de que a própria Lêda, por um longo período de tempo, escolheu posicionarse ao lado de seu marido historiador, contribuindo para seu trabalho e publicações (inclusive após
seu falecimento em 1987). No entanto, o fato de Lêda não coassinar pelas mesmas intriga, pois ela
nunca rejeitou ou recusou sua própria atuação intelectual e autoral. Quer dizer, intelectualmente
ela trabalhava em regime de dupla jornada! Para ela e para seu marido. O caso de Lêda Boechat
(Rodrigues) permite, assim, que identifiquemos um problema pertinente e atual, infelizmente, ainda
muito comum no contexto acadêmico e intelectual brasileiro: o hábito de reservar às mulheres
apenas o papel de coadjuvantes e não reconhecer figuras femininas como vozes ativas,
independentes e potências criadoras no processo de produção do conhecimento. Para além do fato
de José Honório ter tido um grande reconhecimento dentro do campo historiográfico brasileiro, a
situação e Lêda permite que identifiquemos um dos sintomas de uma sociedade organizada
segundo moldes patriarcais.
Apesar dos evidentes avanços no que se refere aos estudos sobre o feminino e o feminismo
no Brasil, da multiplicação de autoras, da luta pelo reconhecimento, a estrutura de produção deste
tipo de reconhecimento acadêmico parece obedecer ainda às normas de um sistema intelectual no
qual “o olho” que reconhece mira para figuras de referência e destaque (seguindo a norma dos
consensos disciplinares) majoritariamente masculinas (homens, heterossexuais, brancos). Em
termos mais diretos, para as mulheres o reconhecimento de longo prazo (como referências de
contribuições decisivas para o progresso de um campo de saber ou disciplinar) permanece
dificultado por incontáveis obstáculos, enquanto o rol de figuras masculinas de referência segue
naturalizado como “normal”. O protagonismo acadêmico e intelectual seguem mistificados como
méritos raros (gênio) e de poucas pessoas, não uma parte universal da tarefa acadêmica
(indiferentemente quanto ao gênero – como muitas vezes se apresenta). Se cânones disciplinares
ainda gozam de algum tipo de função entre nós, é importante que se destaque a autonomia
intelectual e científica das mulheres, ainda marcadas pelo estigma de uma submissão (lembradas
por tarefas secundárias ou de assessoria) quando não a invisibilidade ou o completo apagamento.
O que confirma o privilégio masculino é a certeza de que “os grandes nomes” de qualquer campo,
seguem majoritariamente representados por autores (sexo masculino).
Portanto, argumento que ao visibilizar Lêda Boechat como uma intelectual autônoma e
atuante nos debates sobre liberdade e feminino não é apenas um esforço de memória, ou
laudatório. Trata-se de evidenciar uma trajetória intelectual própria, autoral e autônoma, porém
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invisibilizada pela estrutura sexista e patriarcal de um reconhecimento relegado àquele já obtido
por seu marido, José Honório Rodrigues. Responder à pergunta “quem foi Lêda Boechat?” nos
serve aqui como um meio de apresentar uma voz feminina em meio aos graves ruídos de certa
masculinidade normativa e o modelo que associa trabalho intelectual “de respeito” ao papel de
gênero supostamente exclusivo do sexo masculino.
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Intelectuais Negras brasileiras e a reescrita da História
Lorraine Pinheiro Mendes1

Resumo: Esse artigo discute a produção acadêmica de intelectuais negras e o seu papel na reescrita
da História brasileira. As quatro mulheres citadas são Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli
Carneiro e Conceição Evaristo, dada a importância dessas para o pensamento racial brasileiro e a
relevância de suas escritas e existências nos movimentos que se dedicam à construir o
conhecimento a partir da deconialidade. O objetivo principal é entender a costura que une a
narrativa contra hegemônica produzida por essas mulheres.
Palavras-chave: Beatriz Nascimento; Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo.

Abstract: This article discusses the academic production of black intellectuals and their role in the
rewriting of Brazilian history. The four women mentioned are Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez,
Sueli Carneiro and Conceição Evaristo, given the importance of these to Brazilian racial thinking
and the relevance of their writings and existences in the movements dedicated to building
knowledge based on deconiality. The main goal is to understand the stitching that unites the
counter hegemonic narrative produced by these women.
Keywords: Beatriz Nascimento; Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo.

Ao estudar a trajetória, a escrita e o pensamento de intelectuais negras brasileiras, podemos
compreender o importante papel que estas desempenham na construção da História do país a partir
de uma perspectiva decolonial. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Conceição
Evaristo são as mulheres que, com sua produção acadêmica e literária, fornecem um caminho para
o entender-se negra brasileira afrodiaspórica e o nosso lugar na História.
Na obra de Conceição Evaristo há o conceito de escrevivência, quando a escrita não está
separada da experiência do corpo. O conceito de escrevivência é construído a partir da obra de
Conceição Evaristo. Em Becos da Memória2, por exemplo, a história da menina que escreve muitas
vezes se confunde com a história de vida da escritora. Em recente mesa na Flup 2019, realizada no
Museu de Arte do Rio, a escritora comentou que a escrevivência não se relaciona diretamente com
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Linguagens do IAD-UFJF. Mestra em História
pelo Programa de Pós-Graduação em História, ICH-UFJF e bacharela em Artes e Design pelo IAD-UFJF. E-mail:
lorraine.artes@gmail.com.
2 EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Pallas, 2017.
1
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experiências que ela tenha vivido pessoalmente, mas que trata-se de uma memória ancestral e
comum, que perpassa pela vivência de mulheres negras na sociedade brasileira. Essa vivência
comum, compartilhada enquanto experiência coletiva, é o que a autora Vilma Piedade entende por
Dororidade3, o que para o feminismo branco seria a sororidade, união de mulheres por
compartilhar uma espécie de irmandade, para as mulheres negras, a linha que alinhava as histórias,
é a dor.
O corpo negro, neste caso o corpo negro feminino, é herdeiro de dores e lutas, racializado
e recalcado às periferias da construção do pensamento científico brasileiro. Quando esse corpo se
instrumentaliza e domina as letras e a produção acadêmica, como a dessas mulheres, ele se faz
presente no campo do pensar, sem esquecer o que é e o que carrega.
Por isso é relevante refletir sobre os pontos em que a obra dessas mulheres atravessa a
história brasileira – branca, masculina e elitista- e assim, a reescreve. A reescrita da história brasileira
por mãos de mulheres negras se realiza em um campo de batalha. O espaço Acadêmico, a
universidade pública brasileira, assim como todas as instituições democráticas que compõem o
nosso país, foi construída e se sustenta em uma tradição e modelo epistemológico, baseado na
subalternação e no alijamento de saberes, cosmologias e propostas epistemológicas dos africanos,
afro brasileiros e indígenas. Nesse modelo, permanece o mito do Ocidente como lugar do
refinamento teórico. Esse ocidente incluiria apenas Europa e Estados Unidos, legando aos outros
lugares e a outras culturas a ideia de Oriente. Lugar do outro. Há, nessa separação, uma evidência
de um processo de racialização que se orienta em um conjunto de oposições binárias. Civilização
x Selvageria, por exemplo.
É através de um vasto repertório de imagens e de discursos, determinados pela política, que
a Europa enquanto matriz científica, através de um imaginário que organiza o conhecimento, é
posta nesse lugar. Neste sentido, constrói-se a crença discursiva de que o Oriente seria o lugar do
corpo, da matéria bruta. Essa dualidade entre Ocidente e Oriente apresenta as duas faces de um
mesmo signo colonial, que se sofisticou e se mantém graças à uma herança de exploração4.
A herança colonial se manifesta no espaço acadêmico, quando temos majoritariamente
bibliografias eurocêntricas, o desenvolvimento de um pensamento pautado na crença discursiva
supracitada, e a distinção entre o conhecimento herdado do Ocidente, portanto científico, e aquele
que deriva do Oriente. Este segundo, seguindo essa lógica, seria portanto, ligado às experiências

PIEDADE, Vilma. Dororidade. São Paulo: Editora Nós, 2017.
SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. Tradução: Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify,
2006.
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do corpo, ao empirismo, ao intuitivo e inocente. Desprovido da perspicácia e potência, serve muito
bem como objeto de estudo. E como objeto é tratado.
No artigo “Por um multiculturalismo democrático”, Sueli Carneiro5 critica as ideias
universalistas que colocam o branco e ocidental como paradigma a partir do qual os diferentes,
logo os racializados, são avaliados. A autora pensa a partir de um ideal de democracia, de uma luta
social movida pelo desejo de reconhecimento. Parte de um desconforto necessário que chega junto
com o rompimento com o mito da democracia racial.
Nesse sentido, a universidade revela problemas e dilemas que marcam a sociedade
brasileira, produzindo e reproduzindo lógicas de poder. Mas é importante perceber que o espaço
da universidade pública é também um potente espaço de enfrentamento e resistência, ainda mais
em dias como estes.
Políticas como as de cotas, não somente garantem a entrada de negros e negras na
universidade, mas desconstroem pilares tão engessados em uma instituição como a universidade
pública. É o momento em que a nossa entrada e permanência nesse ambiente como alunos e alunas
de graduação, pós graduação e professoras e professores, também o modifica. E tomar a
universidade e o espaço acadêmico como um lugar de poder que, sócio-ideologicamente, foi
construído por brancos e para brancos, é primordial para que nos interroguemos sobre as
trajetórias, as vivências, os pensamentos e as práticas de negros e negras pesquisadores que
compõem o corpo discente e docente, bem como o referencial teórico da universidade.
Por isso repito: A reescrita da história brasileira por mãos de mulheres negras se realiza em
um campo de batalha. É uma escrita que ativamente e em legítima defesa, enfrenta o epistemicídio,
que é uma das ferramentas do requintado e dinâmico projeto de genocídio do negro brasileiro. Um
povo que, quando alcança espaços antes restritos a ele, como a Academia, carrega a colonização
do pensamento é um povo enfraquecido. O epistemicídio, enfrentado pelas intelectuais negras,
promove o apagamento da história negra no Brasil.
Segundo Sueli Carneiro, em texto publicado em 2005, no Correio Brasiliense, epistemicídio
é:
[...] conjunto de estratégias que terminam por abalar a capacidade cognitiva das
pessoas negras, que conspiram sobre a nossa possibilidade de nos afirmarmos
como sujeito de conhecimento, ou seja, todos os processos que reiteram que nós
somos, por natureza, seres não muito humanos, e, portanto, não suficientemente
dotados de racionalidade, capazes de produzir conhecimento e, sobretudo,
ciência.6

5
6

CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen Livros, 2019.
CARNEIRO, Sueli. Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen Livros, 2019.
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É preciso romper com a História oficial, disse Maria Beatriz Nascimento. Essa fala, um
chamado ao campo de batalha das narrativas e epistemologias, possui várias camadas. A primeira
delas é quando pensamos que uma mulher negra pode ser uma intelectual, acadêmica, referência e
produtora de saber.
Stuart Hall em Cultura e Representação7, trata da diferença e dá atenção às praticas
representacionais de “esteriotipagem”. Com foco na variedade de imagens expostas na cultura
popular e na mídia de massa, o autor evidencia uma gramática básica de representação racial em
que esses esteriótipos persistem.
No artigo “A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econômica”8,
Lélia Gonzalez escreve sobre a história e o mito do brasileiro cordial. Sua fala imediatamente nos
leva a pensar no que Gilberto Freyre9 defende sobre a superioridade portuguesa, os colocando
como não racistas, já que eles se relacionavam com os povos colonizados. Percebo o
lusotropicalismo de Gilberto Freyre, bem como o que o autor define como democracia racial, como
pilares do racismo velado, cordial e disfarçado entranhado na sociedade brasileira. Tal pensamento
segue sendo reproduzido em materiais didáticos e métodos de ensino de história e sociologia no
Brasil.
Ainda no mesmo texto, segundo Lélia é ensinado nas escolas sobre um perfil cordial, dócil
e pacífico do povo negro escravizado, que tem como conseqüência a difusão de esteriótipos a
respeito do negro: passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranqüila da
escravidão, etc. A autora analisa a figura da Mãe Preta e do Pai João, que foram esteriótipos
adotados pela ideologia oficial como exemplos da integração e harmonia raciais. São esses
esteriótipos associados à população negra que reforçam as ideologias dominantes e as ideias de que
negros e negras aceitavam passivamente a escravidão.
Essa passagem imediatamente remonta aos tipos de representação de negros e negras que
Stuart Hall descreve em Cultura e Representação, só que diretamente concebidos a partir do
modelo brasileiro de racialização.
Quanto à representação feminina, é possível perceber esses esteriótipos na pintura, no
cancioneiro popular, na literatura, e amplamente na mídia. Sueli Carneiro ao escrever sobre as
relações afetivas e especificamente sobre as relações interraciais, fala de uma estereotipagem da

HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro: Ed.PUC – Rio: apicuri, 2016.
GONZALEZ, Lélia. A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econômica. In: Lugar da mulher:
estudos sobre a condição feminina na sociedade atual. Organização LUZ, Madel. Rio de Janeiro: Graal Editora, 1981.
9 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala, 50ª edição. Global Editora. 2005.
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mulher negra10. Aquela que é um fruto, coisa para ser comida, não é musa, jamais será mente.
Nesses modos de representação somos corpo, e só produzimos a partir dele: força de trabalho,
sexo fácil, historicamente filhos para o trabalho pesado, atualmente filhos engolidos pela
necropolítica11, antes o leite que alimentava, antes e agora a mão que serve.
É importante reconhecer que a pintura, a literatura e mais tardiamente o cinema e a TV
brasileiros ainda hoje reproduzem muito desses estereótipos. É necessário entender as
conseqüências sociais e na saúde mental da população negra. E entendendo que o branco também
é atravessado pela maneira como negros e negras são representados e representadas, o papel que
este assume ao ser exposto a essa representação reducionista e que o confirma como o lugar de
racionalidade e civilização.
Em um universo em que essa gramática de representação prevalece, o corpo feminino
negro acadêmico não é visto com naturalidade. Não escolho por trazer referências bibliográficas
que discutam esse fenômeno de maneira distante e impessoal, à maneira dita científica, por
entender essa maneira justamente como um dos processos binários que divide o conhecimento
entre científico x relato pessoal. Quando menciono a escrevivência de Conceição Evaristo, o faço
por entender, que a escrita de mulheres negras e a potência dos seus trabalhos que analisam a
negritude e a história brasileira passa intimamente pela sua existência enquanto corpo individual e
presença coletiva. Da mesma forma, pela maneira como a sua própria vivência é atravessada pelo
conjunto simbólico estruturalmente relacionado a esse corpo.
Quando essa mulher chega ao ambiente universitário e coleciona inúmeras experiências de
dúvida sobre o seu espaço, função ou legitimidade naquele lugar ou quando essa mulher produz
conhecimento e diz: não sou objeto, sou sujeito, ela fala também a partir da vivência proporcionada
por esse corpo, e ela é capaz de romper com a história oficial que a coloca como subalterna, e, em
legítima defesa, mostra que esse corpo produz conhecimento e assim se torna agente da narrativa
histórica.
Ora, na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira,
pois assim o determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via
psicanálise. E justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja: por
que o negro é isso que a lógica da dominação tenta ( e consegue muitas vezes,
nós sabemos) domesticar? E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com
todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados
(infans, é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira
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pessoa, porque falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria
fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa12.

Podemos perceber nesse texto da autora o princípio da Afrocentricidade. É o princípio em
que os fenômenos e fatos históricos são analisados a partir da perspectiva da pessoa africana, nesse
caso afro-brasileira e, como metodologia, opera para que a centralidade da produção seja nesse
indivíduo como agente da narrativa.
Quando Lélia escreve/diz que o lixo vai falar há a compreensão do espaço que a lógica de
dominação citada por ela, reserva a nós negros e negras. A partir desse espaço, infere-se a
diferenciação estabelecida pela racialização desse grupo. Ora, se nos colocam como lixo, ou corpos,
incapazes de produzir conhecimento válido, produzimos a partir desse espaço, o entendemos e
vivemos, subvertemos e produzimos a partir dele. É o corpo, antes embrutecido, capaz de produzir
uma contra narrativa, é o lixo, sem voz e sem fala, que anuncia, numa boa, a que veio.
Lélia Gonzalez pensa as relações de trabalho, renda, organização histórica e social brasileira
a partir do dito recorte racial. Na verdade, Lélia transforma o que é dado como recorte na questão
central. Essa mudança de localização e condição da questão orienta não somente o seu trabalho,
como se apresenta como possibilidade de reorientação do pensamento social brasileiro como
pensamento racial brasileiro.
Pensar o conhecimento científico em uma perspectiva afrocentrada, é pensar, como já dito,
nas fontes de conhecimento consideradas legítimas e tal como Exu, engolir o pensamento
hegemônico e vomitar o novo. No método é consagrar a travessia epistêmica de objeto para sujeito.
É preciso romper com a história oficial também na linguagem.
É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo.
Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente
ignoram que a presença desse r no lugar do l, nada mais é que a marca lingüística
de um idioma africano, no qual o l inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao
mesmo tempo acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os erres dos
infinitivos verbais, que condensa você em cê, o está em tá e por aí afora. Não
sacam que estão falando pretoguês13.

Lélia assume, em sua escrita, o pretoguês como idioma e princípio político antirracista. A
intelectual publica textos acadêmicos, tem falas em eventos em que a linguagem utilizada era

GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. In: Movimentos sociais urbanos, minorias étnicas e outros
estudos. Brasília: Anpocs, 1983.
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essencialmente o pretuguês. Entender essa teima, essa quebra protocolar é compreender a
existência de mais um campo de batalha. A ideologia do branqueamento, em seu binarismo branco
x negro, bom x ruim, estabelece o erudito x popular. Compreende-se então o caráter colonizador
de uma classe dominante e de um pensamento eurocêntrico e ocidentalizante também na
linguagem. Quem fala é quem sabe falar. Quem é ouvido, ou lido, é quem fala ou escreve.
Pela linguagem há a exaltação da ocidentalidade, seus valores, suas histórias e seus heróis.
Há também o esforço de disfarçar, pelo ridículo, as raízes negras e indígenas. É um meio muito
eficiente de deslegitimar discursos, escritas e conhecimento que não os que se manifestam através
da norma culta da língua portuguesa.
A palavra Quilombo, que em quimbundo, língua bantu originária de Angola, quer dizer
capital, povoação e união, foi traduzida para o português como valhacouto de escravos fugidos.
Intrigante perceber a diferença de significados, uma vez que valhacouto quer dizer esconderijo.
Entretanto, o que os estudos de Maria Beatriz Nascimento revelam sobre a formação dos
quilombos no decorrer do período escravista é que, muito mais do que refúgios, os quilombos
foram lugares de existência, dotados de organização social, política e econômica. Perceba como
trata-se de uma definição distinta da postura subserviente e pacífica da etimologia, portanto da
linguagem, e da história oficial14.
São muitas as batalhas, são muitos os campos. O rompimento com a história oficial
convocado por Maria Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e Conceição Evaristo,
para citar algumas das Griots, torna-se um empenho epistemológico de repensar, de reescrever. É
uma costura do tempo, onde a voz do poeta se manifesta como a fala do sujeito. Escritoras,
acadêmicas e intelectuais comprometidas com as questões da negritude enfrentando o ressentido
silêncio da cultura dominante.
Sueli Carneiro, em seu texto Tempo feminino chama “[...] de dentro dessa opressão
desenvolvemos um forte sentimento de compaixão, que nos permite hoje cuidar do mundo,
reeducá-lo sem dor e sem opressão”. A convocatória é para que nós, mulheres negras acadêmicas,
sigamos travando o bom combate.
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A Sala Maria Pardos no Museu Mariano Procópio: um
lugar de memória
Valéria Fasolato1
João Brancato2
Resumo: Para refletir sobre a construção das narrativas sobre mulheres artistas na História da
Arte, elegemos o caso da pintora Maria Pardos em particular. O propósito é analisar quais os
espaços e sentidos conferidos à sua produção antes e depois de sua morte no interior do Museu
Mariano Procópio, em Juiz de Fora. A coleção guarda a maior parte de suas obras. As fontes
utilizadas na investigação incluem periódicos de época, objetos do acervo, fotografias e
documentos institucionais. Em seguida, comparamos os resultados da análise a casos de outros
“espaços” de consagração de artistas no interior da disciplina, nos museus e manuais de História
da Arte. Buscamos compreender em que medida as narrativas criadas sobre Maria Pardos no museu
a inseriram efetivamente nos cânones.
Palavras-chave: Maria Pardos; Museu Mariano Procópio; estudos de gênero; arte brasileira;
expografia.
Abstract: To reflect on the construction of narratives about women artists in Art History, we chose
the case of painter Maria Pardos in particular in order to analyze which spaces and meanings were
conferred to her production before and after her death inside the Mariano Procópio Museum, in
Juiz de Fora. The collection holds most of her works. Research sources include periodicals,
museum collections, photographs, and institutional documents. Then, we compare the results of
the analysis to cases of other “spaces” of consecration of artists within the discipline, namely the
museums and manuals of art history. We search to understand to what extent the narratives created
about Maria Pardos in the museum effectively inserted her into the canons.
Keywords: Maria Pardos; Mariano Procópio Museum; gender studies; Brazilian art; expography.

Maria Pardos no Museu Mariano Procópio
Maria Pardos foi uma artista espanhola, radicada no Brasil em1890, após sua chegada no
Rio de Janeiro junto à Companhia Italiana de Óperas Cômicas e Operetas. Pouco se sabe acerca
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de sua vida anterior. O ingresso de sua carreira na pintura é incerto, mas estudou no ateliê de
Rodolfo Amoedo, no Rio de Janeiro. Estreou sua participação nas Exposições Gerais de Belas
Artes (EGBA) em 1913, recebendo uma menção honrosa de primeiro grau (XX EGBA), uma
medalha de bronze (XXI EGBA), uma pequena medalha de prata (XXII EGBA) e uma premiação
em dinheiro por sua atuação nos Salões até 1918 (XXV EGBA). A maior parte de suas pinturas e
desenhos encontra-se na coleção do Museu Mariano Procópio (MMP) devido a sua relação
amorosa com Alfredo Ferreira Lage, seu fundador. Maria provavelmente conheceu Alfredo em
1891, havendo registros públicos de sua união, informal, apenas a partir de 1914. 3
O MMP, em Juiz de Fora, foi inaugurado oficialmente por Alfredo Ferreira Lage em 23 de
junho de 1921, na data do centenário de nascimento de Mariano Procópio, seu pai. Sediado na casa
de veraneio da família, um palacete neorrenascentista, ficou famoso na cidade por ter abrigado a
família imperial no século anterior.4 A importância da inauguração naquela data impediu que o
plano de Alfredo transcorresse da forma desejada. A construção de um pavilhão especialmente
dedicado ao museu, cuja entrada se conectava ao palacete, não foi finalizada a tempo. Por essa
razão, em 13 de maio de 19225 o museu passaria por nova comemoração, inaugurando o edifício,
que contava com uma galeria de Belas Artes aos moldes dos museus de arte do gênero batizada
com o nome da mãe de Alfredo, Maria Amália. A galeria era o lugar de honra do museu,
congregando artistas nacionais e estrangeiros. Os jornais da época notaram a ocasião, destacando
as pinturas que ocupavam suas paredes:
Entre os cento e tantos quadros da galeria, figuram os seguintes: Conciliadora,
Capataz, Primeira separação, Dalila, com um belíssimo efeito de luar, Zuleika,
premiado na exposição do Rio, Esquecimento, também premiado na mesma
exposição e Sem pão, todos do artista espanhol M. Pardos; [...] Paisagem, quadro
de belo efeito, do artista Daubigny; A praia de Botafogo em dia de regata antes da
construção da Avenida Beira Mar, belo trabalho de Parreiras e muitos outros quadros
de De Gime, Bernardelli, Beauvais, Garrido, Urquiola, Amoedo, W. Roelofs e
outros célebres artistas.6
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5 A data escolhida também não era por acaso: conjugava a comemoração da assinatura da Lei Áurea pela Princesa
Isabel, que recebera homenagem naquele dia, e o ano do centenário da Independência do Brasil. Cf.: PINTO, op. cit.,
p. 229.
6 MUSEU Mariano Procópio: A inauguração da Galeria de Belas-Artes. Jornal do Comércio, Juiz de Fora, ano XXVII, nº
7918., 14 mai. 1922, p. 1.
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Entre prestigiados artistas brasileiros, franceses, italianos, portugueses e holandeses, “o
artista hespanhol M. Pardos”. Curioso erro tipográfico ou incredulidade do redator do jornal, que
não concebera que pudesse se tratar de uma mulher artista. Apesar disso, a notícia nos revela algo
interessante: as obras de Maria Pardos estavam expostas na galeria. No acervo familiar da família
Lage encontramos um conjunto de fotografias do dia da inauguração do pavilhão, em 1922, dentre
as quais destacamos algumas (Figuras 1 e 2). A partir delas podemos reconstituir a aparência da
galeria em questão, confirmando a presença dos quadros comentados pelo jornal. Além das obras
Conciliadora, Capataz, Primeira separação, Dalila, Zuleika, Esquecimento e Sem pão, todas citadas,
localizamos outras cinco obras de Maria Pardos, enumeradas a seguir: Mouro, Velho mendigo, São
Pedro,

Serenidade

e

Desolada.

Figuras 1 e 2: Aspectos da Galeria Maria Amália do MMP (atribuído), fotografia p&b, 13 mai. 1922. Coleção da família
Ferreira Lage, RJ.

A observação da expografia da Galeria Maria Amália também revela algo além da presença
massiva de obras de Maria Pardos no mais importante espaço do MMP. Suas pinturas são centrais
na organização das paredes, e, se ainda pudéssemos dizer, em boa medida estruturam a disposição
dos demais quadros na galeria, como é o caso das obras Dalila (Figura 3) e Esquecimento (Figura 4).
Em torno delas orbitam telas menores, porém de artistas de maior renome, como Karl Daubigny,
Antonio Parreiras, Hippolyte Camille Delpy, José Queirós e Henrique Bernardelli.
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Figura 3: Dalila, de M. Pardos, na Galeria Maria Amália (atribuído), fotografia p&b, 13 mai. 1922. Coleção da família
Ferreira Lage, RJ.
Figura 4: Esquecimento, de M. Pardos, na Galeria Maria Amália (atribuído), fotografia p&b, 13 mai. 1922. Coleção da
família Ferreira Lage, RJ.

Em parte, as obras expostas de Pardos foram premiadas nas EGBA, razão pela qual
compreendemos serem legítimas suas inserções na galeria junto aos demais artistas. Por outro lado,
é preciso reconhecer que seu nome não era o de alguém consagrado no mundo das artes. Portanto,
sua centralidade precisa ser entendida no contexto de uma galeria particular, motivada por
interesses específicos cujos critérios não se estruturam rigorosamente em torno do cânone. Seja
como for, a Galeria Maria Amália apresentava aos seus visitantes em Juiz de Fora o seu próprio
cânone, cuja relevância de Maria Pardos era inquestionável. As informações sobre a organização
do museu nessa época são quase nulas, pouco sabemos acerca das escolhas dos objetos para cada
sala, suas disposições, etc. Todavia é importante frisar que a própria artista estava junto a Alfredo
nessa época. Provavelmente ela interferiu nas decisões a esse respeito, atuando ativa e
positivamente sobre sua própria reputação e consagração, garantindo seu lugar na galeria.
Em 18 de maio de 1928, contudo, Maria Pardos faleceu na residência do casal no Rio de
Janeiro, vítima de câncer no estômago. Em seu registro de óbito foi lavrado o estado civil de solteira
e a atuação como “capitalista”. 7 Conforme apurado em pesquisas anteriores, a divulgação na
imprensa a respeito de sua morte e do cumprimento dos desejos testamentários foram
determinadas pelo próprio Alfredo.8Notamos a incoerência em relação ao estado civil de Maria nos
atestados de óbito e testamento, declarados respectivamente por Alfredo e por ela. Já nas notícias
7

REGISTRO civil de óbito. 4ª Circunscrição - livro óbito, V.99 - p.69 (verso), e p. 70, termo nº 469. Rio de Janeiro.
op. cit., p. 61.

8FASOLATO,
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percebe-se a menção como sua esposa, atribuindo o sobrenome Lage, além de ressaltar a função
como colaboradora na fundação do MMP.
Logo em seguida, Alfredo Lage empreendeu esforços para homenagear a companheira.
Uma das iniciativas mobilizou até a ENBA para a instituição do Prêmio Maria Pardos nas EGBA,
entre os anos 1929 a 1933, a ser concedido pelo museu, com entrega de valor em dinheiro e uma
medalha especialmente cunhada com a efígie da artista por Jorge Soubre. Alfredo também
encomendou ao medalhista uma placa em bronze para o museu com os dizeres “À grande
colaborada na fundação do Museu Mariano Procópio” e abaixo “Maria Pardos Lage – artista
pintora”, com o mesmo retrato, e ainda um busto em gesso de Maria ao escultor Modestino Kanto.
Nessas homenagens percebe-se a mesma lógica: o acréscimo de seu próprio sobrenome ao dela e
o destaque para a importância da artista para o MMP.9Mas qual foi a atuação e colaboração de
Maria Pardos na fundação da instituição? Por que o acréscimo do sobrenome do companheiro e
sua circulação no museu e na imprensa? Não há fontes que permitam respostas mais seguras além
de algumas reflexões.

A Sala Maria Pardos
A homenagem mais vultosa foi a criação de uma sala no MMP destinada à sua memória,
inaugurada em 1929, no aniversário de morte de Maria Pardos, conforme data em relevo inscrita
em outra medalha de bronze cunhada por Jorge Soubre especialmente para a ocasião. Naquela
época Alfredo preparava-se para a comemoração de dez anos da instituição, com a ampliação do
pavilhão e a posterior abertura de onze novas salas, em 1931. 10
A partir de um levantamento (Quadro1) tomando como base os principais museus do país,
apontamos o pioneirismo do MMP em apresentar em seu circuito expositivo uma sala dedicada
integralmente a uma artista. Se não foi ele o primeiro a adotar solução semelhante, certamente foi
um dos primeiros no Brasil. Salas ou museus de artistas são espaços híbridos de memória e
consagração. A criação desses lugares revela o prestígio tanto do artista em seu meio quanto da
condição de artista na sociedade, cuja figura passa a ser merecedora da homenagem assim como as
de políticos ou intelectuais, mais comumente associadas a tais espaços. Existiu no Museu Paulista

Tais questões foram exploradas com mais vagar em: FASOLATO, op. cit., pp. 60-69.
PINTO, op. cit., p. 194. Dentre as salas inauguradas, destacamos a possível Sala Baptista da Costa, assunto de estudo
em: BRANCATO, João. O acervo de Baptista da Costa no Museu Mariano Procópio. Anais do X Seminário do Museu
Dom João VI/Grupo Entresséculos: o artista em representação/VI Colóquio Coleções de Arte em Portugal e Brasil nos séculos XIX e
XX: coleções de artistas. Rio de Janeiro: UFRJ/UFRRJ/MNBA/Pinacoteca do Estado de SP/ARTIS-IHA, 2019 (no
prelo).
9

10
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(MP), entre 1929 e 1939, a “Sala consagrada às monções e a Almeida Júnior”.11 Contudo ela nos
parece indicar outra narrativa, não se limitando ao indivíduo – como o próprio título da sala
informava, ao contrário da Sala Maria Pardos.
Sala/Museu

Cidade

Ano

Sala Maria Pardos, MMP

Juiz de Fora - MG

1929

Sala consagrada às monções e a Almeida Júnior, MP

São Paulo - SP

1929

Sala Henrique Bernardelli, Pinacoteca de SP

São Paulo - SP

193712

Galeria Almeida Júnior, MP

São Paulo - SP

193913

Galeria Irmãos Bernardelli, Museu Nacional de Belas Artes

Rio de Janeiro - RJ

194214

Museu Antonio Parreiras

Niterói - RJ

194215

Museu Lucílio de Albuquerque

Rio de Janeiro - RJ

194316

Museu Casa Pedro Américo

Areias - PB

194317

Sala Pedro Alexandrino, Pinacoteca de SP

São Paulo - SP

194718

Museu Victor Meirelles

Florianópolis - SC

195219

Quadro1: Inauguração de salas e museus de artistas no Brasil

Obviamente que o pioneirismo da Sala Maria Pardos revela um caso bastante singular, em
que os interesses particulares do companheiro da artista em eternizá-la se associam à posse de um
museu que guardava as suas obras. Em todo o caso, não se tratava de qualquer artista, apenas uma
amadora, mas de uma discípula de Rodolpho Amoedo, que expôs obras no principal certame de
consagração de artistas do Brasil, e foi por elas premiada. Também participou de uma exposição
em dupla na Galeria Jorge.20 O caso do MMP se aproxima, portanto, de museus como o de Antonio

BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Perspectiva sobre a representação das monções no Museu
Paulista e no Museu Republicano de Itu. MIDAS [Online], nº 10, 2019. Disponível em:
<http://journals.openedition.org/midas/1784>. Acesso em: 31 dez. 2019.
12 PINACOTECA do Estado de São Paulo. Cronologia. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Disponível em:
<https://pinacoteca.org.br/a-pina/cronologia/>. Acesso em: 31 dez. 2019.
13 BORREGO, op. cit.
14 MINISTÉRIO da Educação e Saúde. Anuário do Museu Nacional de Belas Artes. Rio de Janeiro: MNBA, nº 4, 1942,
pp. 17.
15 Afirma ainda o sítio eletrônico do Museu: “Inaugurado em 1942, tornou-se o primeiro museu de arte do Estado do
Rio de Janeiro e o primeiro, no Brasil, dedicado à memória de um artista”. Cf.: MUSEU Antonio Parreiras.
Apresentação.
Museu
Antonio
Parreiras.
Disponível
em:
<http://www.museuantonioparreiras.rj.gov.br/apresentacao#museu>. Acesso em: 31 dez. 2019.
16 GRINBERG, Piedade Epstein. Lucílio de Albuquerque na arte brasileira. 19&20, Rio de Janeiro, v. III, n. 3, jul.
2008. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/artistas/la_peg.htm>. Acesso em: 31 dez. 2019.
17
CADASTRO Nacional de Museus. Museu Casa de Pedro Américo. Museusbr. Disponível em:
<http://museus.cultura.gov.br/espaco/8524/#/tab=tab-mais>. Acesso em: 31 dez. 2019.
18 PINACOTECA, op. cit.
19
MUSEU
Victor
Meirelles.
Histórico.
Museu
Victor
Meirelles.
Disponível
em:
<https://museuvictormeirelles.museus.gov.br/o-museu/historico>. Acesso em: 31 dez. 2019.
20 Sobre a exposição na Galeria Jorge, ver: FASOLATO, op. cit., pp. 46-60.
11
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Parreiras ou Lucílio de Albuquerque, criados pelos familiares em memória aos artistas. Diverge da
concepção dos museus de arte, que já se alinham desde o início à construção de um cânone
regional/nacional, como o Museu Nacional de Belas Artes e a Pinacoteca do Estado de São Paulo.
Para além disso, contudo, interessa-nos investigar o que foi incluído na Sala Maria Pardos
e que narrativas podiam suscitar. As fontes que nos permitem essa aproximação são as notícias na
imprensa da época e as poucas fotografias disponíveis da sala. Há também o documento mais
antigo com a lista dos objetos presentes em cada uma das salas do museu. Trata-se do Arrolamento
dos Bens Artísticos, Históricos e Científicos do Museu Mariano Procópio, realizado após a morte de Alfredo
Lage, em 1944. Começaremos cronologicamente em 1931, com o Jornal do Commercio:
A sala “Maria Pardos” guarda carinhosamente numerosos trabalhos dessa
distinta e saudosa artista-pintora que fôra esposa e grande colaboradora do Dr.
Alfredo Ferreira Lage na fundação do Museu Mariano Procópio. Além de seus
apreciados quadros e estudos, contem a sala numerosas e importantes doações
da pranteada artista. O seu belo autorretrato, que tanto sucesso obteve no
“Salon” de 1918, acha-se colocado no cavalete, no qual costumava aquela pintora
trabalhar. A sala Maria Pardos é uma das mais interessantes e ricas do Museu.21

Em agosto de 1933, a revista Vida Domestica mencionou a sala junto a uma rara reprodução
fotográfica da mesma (Figura 5): “Sala Maria Pardos, esposa do Dr. Alfredo Ferreira Lage, onde se
vêem as doações feitas pela notável artista, que foi a colaboradora do Dr. Ferreira Lage na grandiosa
obra que é o Museu Mariano Procópio”.22Conforme a afirmação dos dois periódicos, havia na sala
obras da artista, o que a imagem veiculada também atesta, permitindo distinguir pinturas distintas
das expostas na Galeria Maria Amália. Reconhecemos no ângulo disponível Autorretrato, Jardineiro
e Má notícia, além de cinco de seus desenhos. Não houve mudança das obras que estavam na Galeria
Maria Amália nos anos 1920para a sala. Logo, provavelmente elas continuavam lá expostas. A Sala
Maria Pardos também continha o cavalete de trabalho e “doações” da artista, presumivelmente
objetos decorativos e pessoais, presentes na reprodução fotográfica.

Figura 5: Sala Maria Pardos, esposa do Dr. Alfredo Ferreira Lage, onde se vêem as doações feitas pela notável artista,
que foi a colaboradora do Dr. Ferreira Lage na grandiosa obra que é o Museu Mariano Procópio.Vida Domestica:
MUSEU Mariano Procópio: inauguração de novas salas. Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, ano 104, nº 156, 02 de
julho de 1931, p. 5.
22REALÇANDO a gloriosa e imperecível memória de um grande brasileiro. Vida Domestica: Revista do lar e da mulher,
Rio de Janeiro, nº 185, ago. 1933.
21
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Revista do lar e da mulher, Rio de Janeiro, nº 185, ago. 1933, pp. 52-53.

Figuras 6 e 7: Aspectos da Sala Maria Pardos no MMP (atribuído), fotografia p&b, 1929-1944. Coleção da família
Ferreira Lage, RJ.

Aqui acrescentamos mais duas fotografias (Figuras 6 e 7) que nos oferecem outros ângulos
da sala. Elas podem ser datadas entre 1929, ano de inauguração da sala, e 1944, ano de falecimento
de Alfredo, que aparece em uma delas.Primeiramente, com elas também identificamos as obras: O
Caipira Violeiro, Mulher no Bosque, Pilar, mais três obras sem título (um retrato de senhora e outras
duas naturezas-mortas com flores) e Estudo de Nu, única em grande formato. Oratórios, castiçais,
vasos, um espelho e cadeiras compõem a sala, além de vitrines dentro das quais se erigem objetos
de difícil decifração. Nota-se também, em contraponto ao Autorretrato, o busto da artista feito por
Kanto. Eles efetivamente representam à homenageada, fazendo-a presente, e entre ambos, no
centro do recinto, uma adornada cama, provavelmente o elemento que mais chama a atenção nas
imagens. Ela foi comentada por Mariza Lyra em 1939:
A sala “Maria Pardos” é um santuário de recordações, e um templo de saudade
e evocação.
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No centro da sala estende-se o riquíssimo leito onde faleceu a grande artista. Em
jacarandá, da época colonial, transição entre o estilo D. João VI, ali está a
lembrar-nos a última etapa de uma existência iluminada e bela e que ainda hoje
reflete seus alvores na vida artística do país, figurando como um dos grandes
motivos da existência do magnífico museu Mariano Procópio. 23

A descrição detalhada da cama provavelmente foi fornecida por Alfredo ou por Geralda
Armond, sua prima, bibliotecária do MMP e mão direita do diretor.24 Considerando procedentes
as informações divulgadas e junto ao que as fotografias permitem inferir, o leito de morte da artista,
exposto no centro da sala, torna-se o objeto principal da mesma.
O dado é significativo sobre a narrativa construída pelo museu. Mas antes de avançar em
conclusões, é preciso incluir aqui as informações sobre a sala disponíveis a partir do Arrolamento,
pois ele nos confirma, item a item, o que existia em seu interior em 1944. Em comparação com as
informações dos periódicos e as fotografias, é possível identificar muitos dos objetos,
depreendendo que entre 1929 e 1944 o recinto não mudou significativamente. Sinteticamente, os
objetos reunidos na sala, que nem sempre eram claramente referenciados como de Maria Pardos,
compunham-se de: itens de devoção religiosa, como imagens, crucifixos e livros de preces; objetos
de uso/adorno pessoal, a exemplo de suas muitas joias, sua coleção de leques e pentes espanhóis;
louças, vasos e pequenos bibelots, além de seus instrumentos de ofício como artista. Esses últimos
incluíam cadernos e pasta com estudos, uma paleta, esquadros e réguas, pinceis, caixas de tintas,
esfuminhos, etc.25
Apresentada a sala, podemos cotejar o seu interior com o conteúdo de outras salas de
museus para compreender como dialogam. Um caso que nos parece ilustrativo o suficiente é a
Galeria Almeida Júnior no MP. Antes de a abordamos, no entanto, vale a pena explicar a sua
predecessora, a Sala consagrada às monções e a Almeida Júnior. Conforme Maria Aparecida
Borrego, o ápice da sala então era a tela Partida da monção (1897), do artista. Além de inúmeras
representações sobre expedições fluviais, entre pinturas e objetos, havia ainda duas obras em
desconexão com o assunto central, também de autoria de Almeida Júnior, seu cavalete e caixa de
tintas26. A homenagem ao pintor na sala estava expressa mais pela presença de sua grande obra do
LYRA, Mariza. Maria Pardos e o Museu Mariano Procópio. A Noite: Supplemento: Secção de Rotogravura,Rio de Janeiro,
7 mar. 1939, nº 511, pp. 31, 34.
24 Após a morte de Alfredo, Geralda o substituiria na direção, até seu falecimento em 1980. Mais sobre Geralda
Armond, confira: COSTA, Carina Martins. Uma arca das tradições: educar e comemorar no Museu Mariano Procópio. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011, pp. 65-77 (Tese de Doutorado em História, Política e Bens Culturais).
25 ARROLAMENTO dos Bens Artísticos, Históricos e Científicos do Museu Mariano Procópio realizado após o
falecimento e seu Fundador e Diretor, Dr. Alfredo Ferreira Lage. Juiz de Fora: Fundação Museu Mariano Procópio,
2008 (1ª Edição 1944), folhas 25-26.
26 BORREGO, op. cit., p. 6.
23
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que propriamente por sua singularidade como artista. Eram as monções, e não Almeida Júnior o
elo para a narrativa do museu, que apresentava uma visão particular da história do Brasil a partir
da formação e desenvolvimento de São Paulo.27
Isso se modifica com a mudança das salas e a criação da Galeria Almeida Júnior, formada
por três pequenas salas, inaugurada em 29 de agosto de 1939. Ela reunia muitas das obras que, anos
depois, seriam transferidas para a Pinacoteca do Estado.28 A escolha de batizar o conjunto de salas
formando a galeria com o nome do artista revela o tamanho de seu prestígio junto ao museu,
essencialmente histórico e não de Belas Artes. Almeida Júnior era o autor de uma das obras centrais
da narrativa, a Partida da Monção. Além disso, era um pintor de Itu – cidade do interior de São Paulo
– que representou a população do interior paulista, consagrando-se na historiografia da arte
tradicional como o legítimo artista brasileiro por representar uma desejada identidade nacional. 29
No interior da galeria (Figura 8) a expografia seguia uma orientação mais moderna, com
menos objetos em comparação com a Sala Maria Pardos. Nota-se apenas pinturas do artista ao
redor da parede, com uma única exceção de seu retrato feito por Paulo Valle Júnior, na sala A-10,
certamente com o propósito de apresentar o pintor. No centro dessa sala encontrava-se uma vitrine
contendo os instrumentos de ofício do pintor e sua máscara mortuária. Toda a galeria converge
para o artista Almeida Júnior. Embora Maria Pardos não tenha recebido sua máscara mortuária, ela
está representada em sua sala por seu Autorretrato, assim como o retrato de Almeida Júnior poderia
ser relacionado ao busto de Kanto.
Já a centralidade dos instrumentos de trabalho de Almeida Júnior no MP ocupava um
espaço análogo à cama de Maria Pardos no MMP. Musealizados, ambos ganhavam um status
bastante similar, mas por razões diferentes. Para Almeida Júnior, a vitrine central se aproximava de
uma espécie de relíquia, fosse pela presença da morte na máscara, fosse pela relação entre os
instrumentos de trabalho e a construção mítica do artista – “o mais brasileiro dos nossos pintores”,
assassinado cruelmente por razões amorosas.30 Torna-se mártir e herói, alcançando a glória nacional
e a glória do cânone artístico. Assim, o sagrado na vitrine pertence ao domínio da consagração do
artista.

27Sobre

o assunto, confira: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles (org.). O Museu Paulista e a gestão Afonso Taunay: escrita
da história e historiografia, séculos XIX e XX. São Paulo: Museu Paulista da USP, 2017.
28 BORREGO, op. cit., p. 14.
29 PITTA, Fernanda Mendonça. Um povo pacato e bucólico: costume, história e imaginário na pintura de Almeida Júnior. São
Paulo: Universidade do Estado de São Paulo, 2013 (Tese de Doutorado em Artes Visuais), pp. 149-155.
30 Ibidem, p. 471.
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Figura 8: Gino Pastore: Museu Paulista – Galeria Almeida Júnior – Sala A-10 parte ocidental. Fotografia p&b, 18 x
13 cm, 1942. Fundo MP, São Paulo (item nº 1-01578-0000-0000).

Já a cama onde faleceu Maria Pardos também compartilhava esse status pela presença da
morte no objeto, todavia cria uma ambiguidade: é a cama e não os instrumentos de ofício, o espaço
doméstico e não o espaço de trabalho que ocupa o centro do recinto. O sagrado na cama também
pertence ao domínio da consagração da artista, mas compartilha o domínio do luto de Alfredo. A
“artista” está na sala por meio dos objetos de ofício e pelas obras nas paredes. Estas atestam seu
domínio do métier ao reunir vários gêneros da pintura e ressaltam as participações nas EGBA, além
de outra técnica: a do desenho. Contudo, outros itens da sala se reportam à vida da “mulher”, são
objetos de construção social da expressão da feminilidade burguesa e doméstica: as artes, a religião,
a vaidade, o colecionismo. Por fim, embora seja uma homenagem à “colaboradora do Museu
Mariano Procópio”, não nos é dado conhecer os modos com os quais Maria Pardos contribuiu. A
narrativa da Sala Maria Pardos, criada por Alfredo, parece não se contentar com a apresentação da
pintora, mas urge destacar as qualidades de uma “boa mulher” para a época.
O argumento que, na História da Arte, Maria Pardos não seja Almeida Júnior, procede.
Contudo, isso não se refere à opção de Alfredo, que difere conscientemente das escolhas da Galeria
Almeida Júnior. Ainda que houvesse no MMP a disponibilidade de um acervo privado que por
certo o MP não dispunha para Almeida Júnior, restaria sempre as opções do que expor ou não
expor. Maria Pardos já dispunha de seu lugar entre os grandes artistas na Galeria Maria Amália.
Nesse sentido, a narrativa mais acertada sobre a sala parece ter sido a de Mariza Lyra em 1939, ao
caracterizá-la como “um santuário de recordações, e um templo de saudade e evocação”.31 Não se
tratava simplesmente de uma sala de artista, mas de um espaço das memórias e afetos particulares
do companheiro, posto que a sala dizia tanto de Maria quanto dos sentimentos de Alfredo. Um

31

LYRA, op. cit.
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lugar de memória, nos termos de Pierre Nora, interessado em “parar o tempo, [...] bloquear o
trabalho do esquecimento, fixar um estado de coisas, imortalizar a morte [...]”. 32 Seria injusto negar
a dimensão da consagração existente em uma sala batizada com seu nome no interior de um museu.
Ela de fato existe, todavia o espaço pertence sobretudo ao domínio da recordação. Trata-se mais
da expressão de uma subjetividade individual materializada no museu do que uma manifestação
representativa de um corpo coletivo, como a elevação ao cânone.
O esforço de Alfredo Lage em render homenagens à memória da companheira após seu
falecimento é de fato inegável. Mas todas as citadas medalhas, placas, a premiação da ENBA, o
gesso e até mesmo a sala convergem para uma mesma questão: o que é possível dizer sobre o
investimento do patrono do museu na consolidação da carreira de Maria Pardos durante a sua vida?
A esse respeito nada sabemos. Pouco se conhece acerca dessa relação por simples carência de
fontes. Perguntas simples e primárias, como o porquê de não terem se casado, como seria esperado
à época, permanecem em aberto. Decerto, contudo, a relação não deve ter sido livre de atribulações,
haja visto a reprovação por parte da mãe de Alfredo, Maria Amália. 33 Supondo o investimento em
sua reputação apenas após a sua morte, é possível especularmos se tais atitudes não poderiam ter
sido motivadas por algum tipo de remorso em relação ao tratamento dispensado a Maria Pardos
durante a vida. A confirmação dessa hipótese, no entanto, mereceria investigações mais cuidadosas
futuramente.

Maria Pardos na História da Arte
Até aqui investigamos basicamente os lugares de Maria Pardos no MMP, preocupados em
dimensionar como sua produção artística foi representada na instituição em seus primeiros tempos.
Ainda que possamos relativizar as narrativas lá presentes, o caso de Maria Pardos permanece
excepcional em seu contexto, garantindo uma posição ímpar em relação a outros artistas brasileiros,
que não receberam as glórias de uma sala de museu ou um prêmio com seu nome, por exemplo. A
fim de fazer um balanço e contraposição a essas questões, valeria a pena avaliar como Maria Pardos
é apresentada na História da Arte, a despeito das iniciativas de Alfredo Lage no MMP.
Considerando que a narrativa canônica da História da Arte se estabelece principalmente a
partir da presença de obras de artistas em coleções públicas e da presença dos artistas nos manuais
especializados, tomaremos essas vias a fim de realizar a tarefa proposta. Quanto ao primeiro

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, nº 10, dez. 1993, p.
22.
33FASOLATO, op. cit., p. 29.
32
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aspecto, a resposta é fácil: a artista não teve obras adquiridas pelo Estado e até onde as pesquisas
(em avançado estágio34) apuraram desconhecem-se obras de Maria Pardos em outras coleções
públicas senão a do MMP. Já a respeito de sua menção nos manuais, buscamos realizar um
levantamento o mais amplo possível. Para isso partimos de catorze livros publicados desde o início
da participação de Maria no Salões até bastante recentemente.35 Incluímos na categoria “manual”
títulos que se proclamam como histórias da arte ou da pintura e os dicionários de artistas, que
supostamente abrangem o maior número possível de nomes. Do conjunto de publicações, apenas
três fazem referência à artista.
Por Laudelino Freire, de 1916, é possível afirmar que Maria Pardos ocupou uma posição
de prestígio diante de sua curta carreira e um tratamento semelhante aos demais artistas. Apesar de
não ter sido biografada36, foi mencionada quatro vezes no livro devido suas premiações
conquistadas nas EGBA, e teve três de suas pinturas reproduzidas – Esquecimento, Conciliadora e Sem
pão.37 Em Carlos Rubens, de 1941, a pintora é mencionada três vezes. Em duas dessas ela não é o
objeto da atenção, mas seu mestre Rodolfo Amoedo e sua amiga artista Regina Veiga. As mulheres
artistas aparecem em um capítulo separado na história de Rubens, intitulado “Pintura feminina”. É
nele que aparece a terceira menção a Maria Pardos, quando é enumerada dentre outras que com
“pincéis femininos enriqueceram e enriquecem a nossa arte”. Ao contrário de Veiga ou Georgina
de Albuquerque, ela não teve direito à biografia38,escolha com alguma lógica, é verdade,
considerando que ambas possuíram maior reputação que Pardos. Por fim, em Braga, de 1942, é
possível dizer que ela recebeu um tratamento idêntico aos demais artistas.O autor escreveu uma
espécie de dicionário de referências sobre os pintores, compilando fontes sobre a atuação desses
no Brasil – tarefa generosa e hercúlea. Mas após ele, a pintora não foi incluída em nenhuma das
principais referências sobre a arte dos séculos XIX e XX, chegando mesmo a surpreender pela total
ausência na literatura artística brasileira recente do gênero.

Haja visto o mestrado defendido e o doutorado quase concluído de um dos autores, Valéria Fasolato.
São eles: Um século de pintura, de Laudelino Freire (1916); História da Arte no Brasil, de Francisco Acquarone (1939);
Pequena história das artes plásticas no Brasil, de Carlos Rubens (1941); Artistas pintores no Brasil, de Theodoro Braga (1942);
História da Pintura no Brasil, de José Maria dos Reis Junior (1944); Tentativa de uma pequena história da arte no Brasil, de P.
Manuel-Gismondi (1964); Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, deRoberto Pontual(1969); História da Arte Brasileira, de
Pietro Maria Bardi (1975); Arte no Brasil, da Abril Cultural (1979); História da pintura brasileira no século XIX, de Quirino
Campofiorito (1983); História geral da arte no Brasil, de Walter Zanini (1983); Dicionário de pintores brasileiros, de Walmir
Ayala (1986); Dicionário crítico da pintura no Brasil, de J. Roberto Teixeira Leite (1988), e oDicionário de artistas plásticos
brasileiros, deConstantino Cury (2005).
36 O que não representa necessariamente um problema, considerando que outros tantos artistas homens, inclusive mais
reputados que ela na época, também não foram biografados, como HeliosSeelinger.
37FREIRE, Laudelino. Um século de pintura: apontamentos para a História da pintura no Brasil, de 1816 a 1916. Rio de Janeiro:
TypographiaRohe, 1916, pp.513, 662-664.
38RUBENS, Carlos. Pequena história das artes plásticas no Brasil. Companhia da Editora Nacional, 1941, pp. 96, 240, 242.
34
35
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É lamentável que Maria Pardos tenha sido tão pouco notada. Se seu caso é tão excepcional
mesmo dentre artistas homens, o que dizer dentre as mulheres? Era de se imaginar algum destaque,
ao menos entre elas. Ainda que a pintora não tenha alcançado o reconhecimento de pares como
Georgina, as iniciativas de Alfredo parecem – a princípio – equacionar esta diferença. Assim, era
de se esperar um número maior de menções, ao menos na literatura. Mas em relação a qualquer
expectativa de alteração do cânone, nada parece ter surtido efeito. Haveria o MMP passado
totalmente despercebido com as obras da artista pelos autores? Difícil avaliar corretamente se a
questão aqui seria o museu ou Maria Pardos. Porém, como demonstrou Christo, o Tiradentes
Esquartejado de Pedro Américo, no MMP, circulou em livros do gênero, de forma que o
“esquecimento” do museu deve ser relativizado.39
Ainda que o MMP não tenha conseguido se projetar como uma referência a nível nacional,
permanecendo periférico aos “centros” da arte brasileira, não nos parece admissível responsabilizar
integralmente as limitações da instituição pela ausência de Maria Pardos nos manuais sobre arte no
Brasil. Sua exclusão é também uma exclusão de gênero, vítima da noção de que o trabalho artístico
feminino era amador, ou seja, menor e passível de ausência na literatura especializada. 40 Assim,
Maria Pardos permaneceu como uma artista conhecida apenas por frequentadores locais do museu
na cidade de Juiz de Fora. Eterna companheira e colaboradora de Alfredo Ferreira Lage, fundador
do MMP, e nada mais.
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Uma experiência feminina no grafite carioca
Bianca Cruz1

Resumo: Neste trabalho será apresentado uma análise da relação da Arte, da Arte Urbana e o novo
papel da mulher inserida neste cenário, a partir da Primavera das Mulheres, que surgiu com o auxílio
das mídias sociais, usando a experiência de uma mulher no grafite carioca. Tal texto é produto de
uma pesquisa que busca entender como as mulheres se enxergam dentro de um ambiente
majoritariamente masculino, partindo de entrevistas e silêncios de mulheres jovens que se
encontram dentro do cenário artístico de rua, procurando analisar como tais entendem a dualidade
entre o que é crime e o que é arte, e das possíveis dificuldades causadas pelo gênero. O objetivo do
presente trabalho é definir as barreiras que as mulheres podem, ou não, passar no mundo da Arte
de Rua e trazer uma reflexão sobre a construção de uma memória coletiva em torno da Arte, mais
especificamente, a arte produzida nas grandes cidades.
Palavras-chaves: Arte Urbana; Feminismo; História da Arte; História Visual; Rio de Janeiro.

Abstract: This paper presents an analysis of the relation between Art, Urban Art and the new role
of women in this context since Women’s Spring that was born with social media support and using
the experience of a woman in carioca graffiti. The text is a product of a research that aims
understand how women see themselves inside a predominantly male environment, taking as a
starting point interviews and young women’s silences that are in artistic art scenario. Analyzing how
these women understand dualism between crime and art, and the possible difficulties caused by
gender the objective is define the barriers that women may or may not pass through in Street Art
and bring thought about the collective memory construction around Art, more specifically the art
produced in big cities.
Keywords: Urban Art; Feminism; Art History; Visual History; Rio de Janeiro.

Introdução
O presente artigo tem como objetivo entender como a mulher se insere no cenário de Arte
Urbana no Rio de Janeiro, após a Primavera das Mulheres, usando como fonte uma entrevista feita
com uma grafiteira da Zona Norte da cidade. Para tratar do assunto, o artigo será apresentado em
três momentos: Realidade Carioca; Primavera das Mulheres; e Grafite e Mulher. Dessa forma, será
possível entender como esse novo momento do Feminismo, impulsionado pelas redes sociais, está
influenciando a sociedade fora do mundo virtual.
1
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A escolha de trabalhar com a Arte Urbana carioca veio a partir da dificuldade inerente para
mulheres se inserirem nesse universo, majoritariamente masculino. Entretanto, iremos apenas
analisar o grafite, que é a vertente a qual a nossa fonte está inserida.

Realidade Carioca
Na cidade do Rio de Janeiro, a Arte Urbana está incorporada à experiência de vida, de
circulação e de forma de expressão. Nos últimos anos, a prefeitura fez diversos incentivos para
artistas de rua, definindo locais para as intervenções, e divulgando trabalhos de vários outros
artistas. A população da cidade fluminense vem se acostumando com os grandes murais pintados
com cores vibrantes, e chamativos, ao que está ligada a estética do grafite. Entretanto a pichação,
ainda é vista como transgressão, e inclusive diferenciada do grafite por lei, com intenção de inibir
sua existência.
Nas preparações para as Olimpíadas de 2016, a cidade recebeu diversos artistas na região
do porto, que estavam ali com a intenção de revitalizar a região central, que há muitos anos estava
abandonada pelas autoridades. Logo os grandes murais da região portuária ficaram conhecidos em
todo país. Em 2014, o então prefeito, Eduardo Paes, sancionou um Decreto que buscava incentivar
o grafite na cidade.2 Esses incentivos levam à alguns questionamentos. O primeiro dele é até que
ponto o governo deve interferir na arte? E a segunda é, a Arte Urbana deve ter sua legitimidade
através de leis, decretos e incentivos governamentais?
A lei que proíbe a pichação no Brasil e permite o grafite em locais com autorizações, a Lei
Ambiental nº 9.6053, de 1998, foi um dos primeiros movimentos em separar duas vertentes de
dentro da Arte Urbana: o grafite e a pichação. Há anos que participantes das Artes de Rua falam
sobre como no Brasil o grafite é usado como “antídoto” para pichação, ao incentivar uma
expressão, que é mais agradável aos olhos, e criminalizar outra, que não é tão agradável, muitas
vezes vista como sujeira, vandalismo, etc. A pichação é encarada como subversiva, um atentado à
propriedade. Sua estética “suja” e inelegível causa repulsa. Gombrich explica isso da seguinte forma:
O que ocorre com a beleza ocorre também com a expressão. De fato, é
frequentemente a expressão de uma figura na pintura que nos leva a gostar da
obra ou de testá-la. Algumas pessoas gostam de uma expressão que possam
facilmente entender e que, portanto, as comove profundamente. 4
Decreto nº. 38307 de 18 de fevereiro de 2014. Dísponível em: < http://bit.ly/2NtinNr > Acesso em: 08 jan de
2020.
3 Art. 65 da Lei de Crimes Ambientais - Lei 9605/98. Disponível em: < http://bit.ly/2Tt6wCK >. Acesso em: 08 jan
de 2020.
4 GOMBRICH, E.H. História da Arte. São Paulo: Zahar Editores. 1993.
2
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Na citação, podemos fazer uma analogia entre a "expressão de uma figura na pintura" com
as formas de artes visuais. A "expressão" na pintura do grafite é algo fácil de se identificar, com
suas cores, geralmente, vibrantes, e desenhos mais identificáveis. Já a pichação causa incômodo
exatamente por não ser para todo mundo, e sim para quem faz parte desse universo.
Na questão da legitimidade da Arte Urbana, o presente artigo vai usar o exemplo do artista
Kobra, que fez um dos murais mais conhecidos no porto do Rio de Janeiro para as Olimpíadas, e
foi divulgado como grafite feito por um grafiteiro. Além de toda a problemática trazidas pelos
meios de legalizar e discriminar a Arte de Rua, tal exemplo esbarra na questão do que é Arte de
Rua e de quem é artista de rua. Segundo Luciano Spinelli, o que legitima o artista de rua é a tomada
do espaço público, do espaço da cidade, da ressignificação do seu papel social. 5 Além disso, o “viver
a rua”, a experiência com o espaço urbano que faz o artista de rua. Pois afinal, “uma propaganda
pintada, por exemplo, não é uma pichação ou um grafite, é apenas uma pintura na parede.”6 Além
de estar fazendo a arte na rua, é importante que o indivíduo seja parte do grupo, que esteja inserido
e se tenha essa noção de identidade. Seguindo esta lógica, o artista Kobra não é um grafiteiro, e
nem produz grafite, por não ter sua experiência artística com tais raízes. Logo, Kobra é um
muralista, - como se apresenta, inclusive - e produz grandes murais.
No Rio de Janeiro, é possível ver como a Arte de Rua é aceita, através dos grafites; e
também discriminada, com a marginalização das pichações, seja por meios legais, seja também na
opinião que tais ações legais geraram na população fluminense. Se todo o universo da Arte Urbana
já não fosse suficientemente complexo, este artigo tem o intuito de fazer um questionamento maior
sobre este grupo marginal e urbano: onde estão as mulheres?

Primavera da Mulheres
O feminismo surgiu como movimento que buscava garantir direitos igualitários para as
mulheres, ainda no século XIX, no Brasil e em todo mundo, com pautas como o sufrágio feminino.
Ao longo dos anos, pautas foram somadas, e durante a década de 1960, nos Estados Unidos, o
feminismo alcançou seu auge.

SPINELLI, Luciano. Pichação e comunicação: um código sem regra. Logos, 26, 10. 2007, pp. 119.
CRUZ, Bianca. Arte, Rua e Gênero - Uma análise do lugar da mulher na Arte Urbana carioca. Revista Aurora, ano 1,
n.2, jun./dez. 2018. pp. 59 - 68.
5
6
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No Brasil, o movimento também foi muito forte durante os anos de 1980, nas lutas por
direitos pós ditaduras e com pautas próprias. Céli Regina J. Pinto, em seu livro Uma História do
feminismo no Brasil 7, de 2003, questiona se o feminismo teria acabado durante a década de 1990 e
nos primeiros anos do novo milénio. A autora conclui que o movimento, na verdade, estaria se
articulando, e se especializando.
A partir desta conclusão, podemos identificar na chamada Primavera da Mulheres, que
surgiu com mulheres se organizando, em 2015, contra o então Presidente da Câmara de Deputados,
Eduardo Cunha, através das mídias sociais. O então deputado estava atacando direitos já garantidos
pelas mulheres, como o direito ao aborto em caso de violência sexual. 8 Então muitas mulheres
começaram a se organizar e usar a internet como meio de protesto e divulgação de informações,
fazendo com que cada vez mais mulheres tivessem acesso às pautas feministas, causando grande
identificação e adesão ao movimento.
Tal organização saiu do mundo virtual, com as passeatas contra o então deputado, e viraram
notícia em todo país. Para além das manifestações contra Eduardo Cunha, as mulheres continuaram
unidas na internet, fazendo campanhas como #MeuPrimeiroAssedio9, onde adolescentes, mulheres
adultas e mais velhas revelavam suas primeiras experiências com assédios sexuais; e também
#MeuAmigoSecreto10, onde expunham atitudes machistas de familiares, amigos, companheiros e
ex-companheiros.
O blog Think Olga considerou o ano de 2015 como “o ano do feminismo na internet”,
mostrando estatisticamente o crescimento entre 2014 e 2015 no número de pesquisa em sites de
busca pela expressão "empoderamento feminino" de 354,5%. 11 Um dos resultados desse
movimento na internet no ano de 2015, foi o surgimento de diversos novos coletivos feministas,
constantes relatos que antes não eram ouvidos, grande organização feminina em diversos setores
da sociedade brasileira.
É neste novo contexto que buscaremos entender como a mulher está inserida nos
movimentos de rua, mais especificamente o grafite carioca, a partir de um relato recolhido em 2017
de uma jovem grafiteira moradora da Zona Norte da cidade, e estudante da PUC/RJ à época da
entrevista.

PINTO, Céli Regina J. Uma História do Feminismo no Brasil. Perseu Abramo. 2003.
BEDINELLI, Talita. Um projeto que pode piorar ainda mais o calvário das vítimas de estupro. El País - Brasil, 2015.
Disponível em: < http://bit.ly/36Xf2xQ >. Acesso em: 09 jan de 2020.
9 ROSSI, Mariana. O dia em que relatos do primeiro assédio tomaram conta do Twitter. El País - Brasil, 2015.
Disponível em: <http://bit.ly/2QWdHli >. Acesso em: 09 jan de 2020.
10 REDAÇÃO. Mulheres denunciam “amigos” machistas nas redes sociais. Carta Capital, 2015. Disponível em:
<http://bit.ly/2NtB1VA >. Acesso em: 09 jan de 2020.
11 Think Olga: Blog de conteúdo feminista. Disponível em: <https://thinkolga.com/>. Acesso em: 09 jan de 2020.
7
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Grafite e a Mulher
A partir das análises feitas previamente neste trabalho, iremos agora buscar entender a
experiência da grafiteira carioca, Karina Cabral, usando uma fonte oral recolhida no ano de 2017,
e que se encontra no apêndice da segunda edição da Revista Aurora 12, produzida por alunos da
graduação de História da Universidade Federal Fluminense; e que inspirou o presente trabalho e
a apresentação do banner na I Seminário Nacional Mulheres e a Escrita da História, realizada na
Universidade Federal de Juiz de Fora, em novembro de 2019.
É importante salientar, que a entrevistada está usando sua experiência pessoal para
responder questões gerais, e por isso, sua fala não deve ser generalizada ou usada como uma voz
de todas as grafiteiras do Rio de Janeiro. O relato condiz com a realidade de uma jovem universitária
do subúrbio carioca, e não deve ser usada como porta-voz de toda uma gama de artistas de rua.
Inclusive, ao fazer o convite para participar da pesquisa, a mesma, inicialmente, declinou por se
achar uma novata que não teria muito a acrescentar.
Dois anos se passaram desde a entrevista, então buscaremos nos ater aos trechos
relacionados exclusivamente à questão de gênero. Entretanto, vamos apresentar a tag 13 da Karina:
KAC (Figura 02). Ao ser questionada sobre considerar o cenário da Arte de Rua masculino, a
entrevistada prontamente respondeu que sim, e que isso foi um fator que retardou a sua iniciação
na rua. Estar na rua parecia algo distante, pois para mulher transitar na cidade grande, já é um risco
em si, e estar na cidade fazendo arte nas paredes das ruas, parecia algo impossível.

KC:Minha maior dificuldade foi enxergar que eu poderia fazer aquilo. Porque eu
sempre gostei de desenhar, sempre gostei de arte e nunca me imaginei indo pra
rua fazer. Eu gostava muito de olhar os grafites. Eu sabia todos da cidade, eu ia
acompanhando, eu gostava de acompanhar, mas eu nunca me imaginei fazendo.
Então foi a primeira grande barreira.
BC: Mas você não conseguia se enxergar fazendo por ser mulher, ou por outras
questões?
KC: Mulher... principalmente, eu tinha curiosidade, mas tinha medo de ir numa
reunião de noite sozinha. Eu não vou pra uma reunião que eu não conheço
ninguém. A não ser (só) de minas. Eu já fui para reunião de minas que eu não
conhecia, que eu conhecia só por internet, falei ‘ah, tá aqui perto, sei onde é, vou
colar, me sinto mais segura’. Mas sei lá, eu não iria para uma reunião aleatória
sem estar ninguém que eu conheça lá, entendeu? Porque não me sinto segura até
hoje, antes, quando eu era mais nova, menos ainda.14

AURORA - Revista Discente de Graduação em História. Ano 1, núm. 2, Jul/Dez. 2018.
Tag - Gíria usada na Arte de Rua para denominar o apelido e/ou nome pichado ou grafitado.
14 CRUZ, Bianca. Apêndice - Entrevista com Karina Cabral, por Bianca Cruz. Revista Aurora, ano 1, n.2, jun./dez.
2018. pp. 113 - 124.
12
13
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Figura 02: Arquivo pessoal. Bomb15 - Karina Cabral. Rio de Janeiro, 2019.

Além de falar sobre a barreira inicial para se inserir no meio do grafite, Karina notou que
as mulheres costumam procurar diferentes meios para fazer essa iniciação. Ela própria começou a
ir para rua a partir de uma oficina de quatro semanas, ministrada por um grafiteiro conhecido do
Rio, em que na turma, mais da metade era constituída por mulheres. Ela argumenta que o homem
é criado com a intenção de dominar os lugares, de conquistar espaços, então ao começarem a fazer
suas intervenções, simplesmente juntam com uns amigos e saem a noite. Enquanto isso, a mulher
procura cursos, oficinas, ou conhecer outras mulheres que já fazem parte do cenário artístico de
rua. A mesma já ofereceu uma oficina de grafite em uma escola ocupada em 2016, onde notou que
as alunas participaram de toda a oficina, enquanto os alunos só apareceram na parte prática, quando
foram pintar o muro da escola.

KC: E da dificuldade do homem de aceitar ajuda, né? O cara vai fazer uma aula?
Ele vai pagar? Claro que não. Ele vai falar com o amigo dele, porque ele é muito
brabo e ele vai desenvolver sozinho. E aí pro homem, sair à noite é aventura,
adrenalina. Pra gente é tipo... A gente fica... 'Como?’16

Bomb - Grafite feito com letras gordas, vivas e mais simples, é utilizado duas ou três cores de tinta, uma para
preencher a letra e as outras para contornar e fazer alguns detalhes.
16 CRUZ, Bianca. Apêndice - Entrevista com Karina Cabral, por Bianca Cruz. Revista Aurora, ano 1, n.2, jun./dez.
2018. pp. 113 - 124.
15
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Ao ser questionada se era feminista, disse: “Eu não posso dizer que não sou feminista num
mundo onde a Chimamanda (Ngozi Adichie) diz que todo mundo tem que ser feminista.” 17. Ao
continuar falando sobre o feminismo, acrescenta que o movimento a fez entender a importância
de ter outras mulheres pintando. Além de se entender feminista, a artista também criou uma hashtag
para usar em seus trabalhos, #MinaTbmPinta, para incentivar outras mulheres a fazer arte.

Conclusão
O que podemos concluir com este breve ensaio, é que o mundo da Arte Urbana no Rio de
Janeiro está em construção de aceitação a nível social, pautado pela ordem de leis e decretos, que
definem o que é arte ou não. E que, mesmo com a investida do feminismo nos últimos anos, o
cenário artístico urbano ainda é muito masculino, e que as mulheres se veem com necessidade de
buscar outros meios para se inserir nas intervenções da cidade.
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Chimamanda Ngozi Adichie - Escritora nigeriana, conhecida também por seu posicionamento feminista.
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Medeia: uma análise sobre como o conceito de
maternidade perpassa a leitura da tragédia de Eurípides
Luiza Diniz Araújo1

Resumo: Pretende-se com este trabalho analisar as implicações dos ideais de mãe tanto na Grécia
Antiga, como modernamente, ao se ler a tragédia Medeia de Eurípides, propondo ampliar a
discussão para o campo de defesa da própria honra e de uma colocação da personagem como acima
da moralidade, partindo do Deus Ex-Machina2 do final da peça como indicação de que a protagonista
teria aval dos deuses para os seus atos.
Palavras-chave: maternidade, tragédia grega, Medeia
Abstract: The following work intends to analyse the implications of the motherhood ideal in
Ancient Greece as well as in modern days. Through the reading of Euripides’ Medea, the author
proposes to broaden the discussion into the field of putting the defense of self honor and the
placement of the character above morality itself, using the Deus Ex Machina at the end of the
tragedy as an indication that the protagonist had the Gods’ endorsement for her actions.
Keywords: motherhood, greek tragedy, Medea

Introdução
Eurípides (480 a.C-406 a.C) figura como um dos principais tragediógrafos gregos dos quais
temos notícias, tendo várias de suas peças preservadas até os dias atuais. Em suas inúmeras
tragédias percebe-se que a questão da mulher é tema recorrente, sendo várias protagonizadas por
personagens femininas como Helena, Electra, As Troianas e, o objeto desse estudo, Medeia. Uma peça
amplamente discutida na modernidade, desde uma análise mais psicológica e subjetiva da
protagonista até um aspecto político acerca de questões sociais. O elemento principal de
desconforto e discussões proveniente da peça é o filicídio cometido pela personagem, impulsionada
pelo novo casamento do marido Jasão com a filha do Rei de Corinto. Por essa razão, Medeia é
muitas vezes lida e retratada como uma mulher louca e repleta de ciúmes que em sua ira assassina

Graduanda em Português-Latim pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Email: luizadinizaraujo@gmail.com.
Deus Ex- Machina é uma expressão latina que indica o momento de uma peça em que um deus surge através de uma
máquina (efeito cenográfico) e soluciona os problemas enfrentados de forma inesperada e mirabolante, sem indícios
na narrativa anteriormente.
1
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seus filhos. No entanto, também é possível se perceber uma recepção em que a personagem se
torna representante de grupos socialmente marginalizados, principalmente as mulheres, assim
como estrangeiros, entre outros.

Justificativa
É de suma importância a análise crítica de um texto que influenciou a tradição literária por
muitos anos, considerando que sua recepção diz muito sobre o meio social que o recepciona.
Também considerando o contexto histórico-cultural em que o texto foi produzido e a sua
intencionalidade na época, sem desconsiderar as interpretações plurais sobre o mesmo no tempo
em que é recebido. É importante que se amplie a discussão sobre obras consideradas “clássicas” e
suas reverberações no meio social.

Método
Análise do mito da Medeia, principalmente a partir da peça trágica de Eurípides, partindo
para um estudo de caso da personagem e dos desdobramentos de suas ações, correlacionando com
o que se entende como Maternidade e papel da Mãe, discutindo aspectos como a mulher grega em
contrapartida à mulher estrangeira e a maternidade na contemporaneidade.

Sobre a tragédia
Medeia remonta o mito que tem início nos Argonautas, quando seu futuro marido Jasão viaja
até sua terra Cólquida em busca do Velocino de Ouro por conta de seu tio déspota; a jovem
feiticeira o auxilia em sua jornada, sacrificando até o próprio irmão para que o amado fosse
sucedido em sua jornada. Postumamente Medeia a partir de suas artes mágicas engana as filhas do
rei tirano, Pelias, tio de Jasão, o que acaba causando na morte do mesmo. Portanto no momento
em que ela chega em Corinto com o marido, após fugirem de dois lugares diferentes, ela é uma
estrangeira e sem local para o qual pudesse retornar.
A peça se inicia com a fala da Ama, nos comunicando que Jasão se casou com a filha do rei
de Corinto, Creonte, e antevendo uma preocupação com o que Medeia faria com os filhos. Medeia
se encontra sozinha em país estrangeiro e desonrada pelo marido, homem pelo qual sacrificou tudo
que possuía. Observa-se durante a peça um conflito interno da personagem, mas o final se mostra
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imutável devido ao crime cometido por Jasão à honra da protagonista. O final não pode ser
modificado a partir das escolhas prévias do homem. Medeia é acompanhada pelo Coro de mulheres
coríntias, que primeiro se solidarizam com sua situação, mostrando uma relação entre as duas a
partir das questões do gênero feminino, acima de suas nacionalidades; no entanto a repudiando
quando esta toma a decisão de sacrificar os filhos. É importante ressaltar que para o homem grego
mais importante do que a própria vida era a perpetuação da sua fama, dos seus genes, isto se
figurando nos filhos. Medeia então age como agente da vingança dos deuses e pune Jasão por
desonrá-la. Ela primeiro envia os filhos com um véu envenenado para Creusa, nova esposa de
Jasão, que a atea em chamas e seu pai, rei de Corinto, por conseguinte. No fim, em agonia, ela ainda
se pergunta se deve assassinar os filhos, porém se vê sem saída, culminando na morte das duas
crianças. No final Medeia é levada pelo carro do Deus Sol, seu avô, em um momento de Deus ExMachina, Jasão sendo impedido de tocar no corpo dos filhos mortos, que estão no carro juntos com
a mãe, e assim a peça se encerra.

Sobre maternidade
Sendo a protagonista uma filicida e o Coro, que a acompanha, composto apenas por
mulheres coríntias, a questão da maternidade permeia a tragédia e sua recepção. Medeia rompe
com o princípio de que uma mãe precisa se abdicar e voltar a própria vida para os filhos e faz o
extremo oposto daquilo que é esperado da pessoa responsável por gerar uma vida, finda-a. Durante
a peça o Coro se solidariza pela protagonista e pela traição infligida à mesma, compartilhando as
angustias do gênero feminino e evidenciando-as. “Melhor seria estar três vezes em combates, com
escudo e tudo, que parir uma só vez!” (282-283, EURÍPIDES). Porém, após suas intenções de
assassinar os próprios filhos para punir os erros de Jasão se tornarem evidentes, elas a censuram e
reagem como esperado das mulheres, repudiam suas atitudes futuras, embora ajam como seus
álibis.
A palavra Mãe evoca concepções socioculturais acerca de comportamentos e ações
esperados da mulher que exerce este papel, e em uma sociedade ocidental marcada pelo
cristianismo, o modelo ideal de mãe é espelhado em Maria. Sendo assim, espera-se que a mãe seja
uma mulher sem máculas, sem vestígios de erros ou pecados; por essa razão Medeia causa tanta
animosidade a ponto de ser associada à loucura, à irracionalidade e à uma fúria animalesca. “A
figura da mulher na literatura hebraica bíblica – e também na literatura grega – só é valorizada na
medida em que essa mesma mulher se cala e se apaga em função do homem.” (BARBOSA, Tereza
Virgínia Ribeiro. Uma mulher vestida de sol: Medeia e a virgem-mãe Maria. Arquivo Maaravi:
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Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG, Belo Horizonte, v. 7, ed. 12, p. 1-10, 25 nov. 2019.)
Porém Medeia se mostra como agente de Νέμεσις (Vingança) e pune Jasão pelo sacrilégio cometido
contra ela e a lei dos deuses (ὕϐρις), tendo a mesma o auxiliado por toda a viagem em busca do
Velocino de Ouro, assassinado o próprio irmão por ele, seu tio déspota e se tornando uma
estrangeira indesejada em muitas terras. Por essa razão no momento em que Jasão a abandona por
Creúsa, ele a deixa desonrada e sem perspectivas em uma terra que lhe é estranha e hostil.

Sobre a honra e a moralidade da protagonista
A τιμή (honra) é parte essencial da construção da moralidade grega, principalmente da
heroica, e Medeia age como defensora da própria honra quando decide por punir Jasão, enviando
os filhos com um véu envenenado que mata sua nova esposa e depois os matando com suas
próprias mãos. Outro aspecto crucial para o homem grego é que mesmo depois de morto ele
continue vivo através de seu nome e através de sua descendência, ao matar os filhos e a esposa do
marido ela o deixa impossibilitado de transcendência e isso é pior do que a própria morte. Ao fim
da peça, Medeia é levada por uma carruagem do deus sol, junto dos corpos mortos dos filhos e
Jasão é impedido de tocá-los, esse elemento de Deus Ex-Machina ao fim da peça demonstra como
a moralidade da protagonista se sobrepõe a moralidade humana, aproximando-a dos deuses como
agente de vingança.
Jasão - Filhos queridos!
Medeia – Por mim, não por ti!
Jasão - Tu os mataste!
Medeia – Para que sofresses!
Jasão - Ah! Lábios adoráveis de meus filhos
Tão infelizes... quero acariciá-los!
Medeia – Hoje lhes falas, queres afagá-los;
Até há pouco nem os procuravas.
Jasão - Deixa-me ao menos, em nome dos deuses,
Tocar os corpos fragéis de meus filhos!
Medeia
Desaparecendo lentamente com o carro
-Não é possível, são palavras vãs.
(1591-1599, EURÍPIDES)

Resultados parciais
Ressalta-se que a peça possui uma trama cheia de complexidades, com personagens
ambíguos, com uma protagonista determinada mesmo que relutante, com vários elementos
importantes para a cultura grega entranhados em seu roteiro. Deste modo Medeia é uma mulher
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complexa que possui a própria individualidade e que enquanto personagem age de acordo com
uma lei além da humana, no entanto, como mulher ela rompe com a expectativa imposta a seu
gênero quando decide pelo assassinato dos filhos. Jasão é o condutor desse fio nefasto que leva a
morte de sua prole, aquele que provoca o próprio fim trágico, porém ele é homem. Medeia se torna
uma personagem revolucionária na modernidade, por ir contra o esperado em relação a seu gênero
e por causar tanto incômodo quando se trata de suas ações, além de ser uma mulher estrangeira.
Muito além de uma mãe louca e nefasta, ela é uma mulher que toma a ação em suas mãos e é
agraciada pelos deuses com uma nova vida,

partindo do carro do Deus Sol.
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Mulheres nas Engenharias da UFJF: Uma análise histórica
Mariana Larissa Antunes da Costa 1

Resumo: O campo da engenharia e da ciência, em função da tradicional divisão sexual do trabalho,
pode ser considerado como historicamente masculino e patriarcal. Nesse sentido, mulheres não
deveriam estar nessas áreas e sim serem responsáveis pelo cuidado, tanto num espaço público
quanto privado, e pela maternidade. Perante a falta de inclusão da condição feminina nas
engenharias, uma das formas que podem ajudar a manter o prosseguimento de mulheres dentro
desses cursos é a participação em atividades extraclasse, o que será inicialmente abordado neste
trabalho.
Palavras chave: Mulheres; Engenharias; Cuidado; Feminismos.

Abstract: The field of engineering and science, by virtue of the traditional sexual division of labor,
can be regarded as historically masculine and patriarchal. In this sense, women should not be in
these areas, but should be responsible for care, both in a public and private space, and for
motherhood. Given the lack of inclusion of the female condition in engineering, one of the ways
that can help keep women in these courses is the participation in extracurricular activities, which
will
be
initially
approached
on
this
paper.
Keywords: Women; Engineering; Care; Feminisms.

Durante a primeira onda do feminismo, Virgínia Woolf, em seu ensaio "Um teto todo seu",
de 1929, expõe que uma mulher possa escrever ficção é necessário que ela possua independência
financeira e um teto todo seu [1]. Essa reflexão pode ser trazida, em linhas gerais, para o ramo da
Engenharia pois, quase um século após, ainda ocorre o pensamento de que determinadas profissões
não são esperadas para o sexo feminino. O presente trabalho é necessário para analisar o ingresso,
a permanência e o egresso de mulheres nas carreiras de engenharia.
Os objetivos deste trabalho inicial são analisar dados sobre mulheres nas engenharias da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), instigar a reflexão do porquê elas ainda não estão
presentes pelo menos em quantidade igual aos homens nas engenharias, em geral, e propor
intervenções

para

que

este

cenário

mude

nas

próximas

gerações.
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Foram analisados dados do ingresso de mulheres e homens nos cursos da Faculdade de Engenharia
de 2010 a 2018, fornecidos pelo Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) da
UFJF e, a partir dele, foram feitas análises gráficas sobre a permanência e o egresso de mulheres
nestes cursos. Também foram analisados os segmentos estudantis da referida Faculdade a fim de
enfatizar aqueles que são dedicados diretamente a elas no ambiente acadêmico.
A institucionalização da faculdade de Engenharia da UFJF ocorreu em 1914. Porém, a primeira
formatura de uma mulher ocorreu apenas 19 anos depois, em 1933 [2]. Atualmente, a UFJF conta
com 10 cursos de Engenharia, a saber: Civil, Ambiental e Sanitária, Computacional, Mecânica,
Produção e cinco habilitações da Elétrica, sendo essas Sistemas de Potência, Energia, Robótica e
Automação Industrial, Sistemas Eletrônicos e Telecomunicações [3]. No gráfico 1 é possível notar
a presença percentual média de mulheres nos cursos supracitados.
Gráfico 1: Porcentagem média de mulheres por curso de engenharia da UFJF de 2010 a 2018.
Fonte: CGCO – UFJF

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária possui quase 4 vezes mais presença de
mulheres ao ser comparado com o curso de Engenharia Mecânica. Uma possível causa por análise
técnica para tal pode se dar pelo fato do curso de Mecânica ser mais antigo, datado do século XIX
[4], mais estereotipado como masculino, ao contrário da Ambiental e Sanitária, visto que a
necessidade de se criar uma engenharia com preocupações referentes ao meio ambiente iniciou-se
apenas na década de 90 no Brasil [5]. Porém, fazendo uma análise feminista, percebe-se que parte
das obrigações mais presentes e conhecidas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária são as
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preocupações e o cuidado com o meio ambiente, informação que pode-se fazer um paralelo com
o cuidado maternal das mulheres provocado pelo patriarcado. No gráfico 2 é possível notar que o
total acumulado de mulheres dos anos analisados é relativamente estável e com pouca evolução. A
linha de tendência negativa sugere que as mulheres continuam não ingressando em massa nos
cursos de engenharia.

Gráfico 2: Porcentagem média do ingresso de mulheres nos cursos de engenharia da UFJF de 2010 a 2018. Fonte:
CGCO - UFJF

Estudo de Caso
O IEEE Women in Engineering (WIE) tem como objetivo empoderar, incentivar, motivar
e instruir meninas que possuem interesse em engenharia e em ciências [6]. A UFJF é sede de um
grupo desses que executa projetos de cunho educacional, técnicos e/ou humanitários [7]. Entre
eles podemos citar os seguintes que atuam diretamente na questão feminina:
- Circuito Científico: Busca incentivar um laboratório de ciências de baixo custo em escolas. Seu
objetivo principal é motivar, principalmente as meninas, a seguirem as áreas de ciência e
engenharias.
- De Engenheira para futura Engenheira: Conta com publicações nas redes sociais do grupo com
histórias de graduadas e graduandas em engenharia, a fim de motivar as que ainda cursam e
incentivar as que gostariam de ingressar.
- Mutirão Tecnológico: Leva treinamentos sobre energia elétrica e áreas afins para mulheres
externas à UFJF, em situações de vulnerabilidade social. Com as atuações dos projetos é nítido o
impacto que se cria às meninas e mulheres ao abrir a oportunidade de cursar uma área que às vezes
não era nem cogitada por questões de gênero.

NEHSP – UFJF

297

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

Considerações finais
Com base nos expostos, é notável a defasagem de mulheres nas engenharias. Um possível
motivo para tal é a falta de real incentivo, diário e eficiente, às meninas e mulheres a se interessarem
e se profissionalizar nessas áreas. Conclui-se que apenas será possível uma realidade diferente da
atual quando o ensino básico, a sociedade e cada família, caso seja desejo da menina, incentivá-la e
motivá-la a seguir essa carreira. Iniciativas como as desenvolvidas pelo IEEE WIE UFJF devem
ser valorizadas e visibilizadas para que a própria instituição de ensino aproxime as pré-graduandas
para

um

futuro

ingresso.

Referências Bibliográficas
WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. São Paulo: Tordesilhas, 2014.
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFJF. História. Disponível em: Acesso em: 20 de
novembro de 2019.
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFJF. Graduação. Disponível em: Acesso em: 20 de
novembro de 2019.
ESTUDANTES DE ENGENHARIA. Engenharia Mecânica: Como começou?. Disponível em: Acesso
em: 20 de novembro de 2019.
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS. História. Disponível
em: Acesso em: 20 de novembro de 2019.
IEEE WIE. About IEEE WIE. Disponível em: Acesso em: 20 de novembro de 2019.
RAMO ESTUDANTIL IEEE UFJF. IEEE WIE UFJF. Disponível em: Acesso em: 20 de
novembro de 2019.

NEHSP – UFJF

298

I SEMINÁRIO NACIONAL
“MULHERES E A ESCRITA DA HISTÓRIA”

A escrita feminina em Clarice Lispector: “Uma
aprendizagem ou o livro dos prazeres”
Nathalia Brugger Jenevain 1

Resumo: Este trabalho objetiva discorrer sobre a escrita feminina, a qual vai muito além de uma
escrita feita por mulheres, tendo em vista que “A leitura sexualizante do termo feminino é restritiva,
é redutora” (BRANCO, 1999, p.12), presente no livro Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres de
Clarice Lispector, publicado em 1969. Pode-se apreender do livro diversos temas sempre presentes
na literatura feminina, como por exemplo, o silêncio ou a ausência ou o não dito, que são
extremamente necessários para o caminho, que gira em torno da busca do ser, percorrido por Lóri.
Não seria possível deixar de lado também o medo e, claro, o desejo. Esses temas que por diversas
vezes, tanto na história quanto nos dias atuais, foram silenciados quando se discute acerca de
personagens e escritoras mulheres.
Palavras-chave: autoria feminina, escrita feminina, Clarice Lispector, Lóri, Ulisses.
Résumé: Cet article vise à discuter l'écriture féminine, qui va bien au-delà de l'écriture fait par les
femmes, considérant que «la lecture sexualisant du terme féminin est restrictive, réductrice»
(BRANCO, 1999, p.12), présent dans le livre Un apprentissage ou le livre des plaisirs de Clarice Lispector,
publié en 1969. On peut extraire du livre plusieurs thèmes toujours présents dans la littérature
féminine, tels que le silence ou l'absence ou le non-dit, qui sont extrêmement nécessaires au chemin,
qui tourne autour de la poursuite de l'être, parcouru par Lóri. Il ne serait pas possible de mettre de
côté la peur et, bien sûr, le désir. Ces thèmes qu’ont été réduits au silence à plusieurs reprises, dans
l'histoire et aujourd'hui, lors de discussions sur les personnages féminins et les femmes auteurs.
Mots-clés: les femmes auteurs, l'écriture féminine, Clarice Lispector, Lóri, Ulysses.

Introdução
Clarice Lispector é considerada uma das principais autoras do século XX, nasceu na Ucrânia
e veio com seus pais para o Brasil pouco depois, em decorrência da perseguição aos judeus, a qual
resultou em diversos extermínios em massa. Se instalaram primeiramente em Maceió e logo depois
em Recife. Já mais velha mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou direito na UFRJ. Ingressou
no meio literário como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, contista e
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ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo.
Casou-se com Maury Gurgel Valente, um diplomata, com quem teve dois filhos.
Em 1969 lança seu sexto romance, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, material de análise
deste artigo através de uma pesquisa exploratória, tendo em vista que, no início de seu
desenvolvimento, a pesquisadora estava começando a conhecer a literatura feminina no ambiente
acadêmico através da disciplina Literatura feminina francesa, produzindo então, a sua primeira pesquisa
nesse tema. Essa produção visa difundir os conceitos gerais presentes nos estudos de literatura
feminina, por se tratar de um tema que não recebeu por muitos anos o devido valor nem dentro e
nem fora das paredes da academia. Busca também descontruir o estereótipo que envolve a literatura
de Clarice Lispector quanto à sua dificuldade, mostrando que, mesmo com obras densas, seus
textos são repletos de marcas de estilo e caminhos que auxiliam o leitor, através do contato com a
obra, a encontrar seu entendimento.

O que é a escrita feminina?
Como embasamento teórico para a presente pesquisa foram utilizadas as teorias da escrita
feminina, a qual, diferente do que muitos pensam, não é somente a escrita das mulheres, ou para
as mulheres. Segundo Lúcia Castelo Branco em seu livro O que é a escrita feminina? (1999, p.12): “A
leitura sexualizante do termo feminino é restritiva, é redutora”. A escrita feminina pode ser
diferenciada por normalmente abordar temas como a maternidade, a casa, o corpo e o Eu. Tendo
em vista que esses são temas com os quais as mulheres historicamente tiveram mais contato para
escrever sobre. Castelo Branco aponta também que a escrita feminina se distingue das demais “por
possuírem um tom, uma dicção, um ritmo, uma respiração próprios” (1999, p.13). Algumas autoras,
tentam negar essa “escrita feminina”, como Lya Luft, mas analisando seus textos podemos ver
claramente que existem marcas dela, como por exemplo, o não dito, a memória, entre outras. Essa
escrita busca ir além da representação, não se importa tanto com o significante, mas sim com o
significado.
Além de possuir as características citadas, a literatura de Clarice Lispector se enquadra nessa
escrita também pois busca sempre trazer em seus romances, crônicas e contos personagens
femininas que tragam alguma colocação pertinente sobre a sociedade.

Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres
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Em Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres tem-se um narrador em terceira pessoa e como
personagem principal uma mulher, Loreley, professora do primário. Lóri conhece Ulisses, um
professor universitário de filosofia, o qual a oferece carona quando ela estava esperando um táxi.
A história é vista por muitos como uma trama que conta sobre o "amor” dos dois e sobre a espera
de Ulisses até que Lóri estivesse pronta para ele. Porém, analisando a fundo a narrativa é possível
perceber que a obra vai muito além disso. Para dar a resposta “eu” quando for questionada por
Ulisses sobre seu nome, a protagonista passará por diversas fases de (re)conhecimento.
O nome da obra deriva do desenrolar geral da trama, onde Lóri aprende a ser e a viver e
Ulisses aprende o verdadeiro amar. “Porque na minha aprendizagem falta alguém que me diga o
óbvio com um ar tão extraordinário. O óbvio Lóri, é a verdade mais difícil de se enxergar.”
(LISPECTOR, 1998, p.91) O prazer se encontra dentro dessa aprendizagem e vai muito além do
carnal, está nas pequenas coisas, como um banho de mar às cinco da manhã ou a convivência.

Os nomes
Percebe-se, nos nomes dos personagens, traços que se encaixam perfeitamente com a
história. Loreley, como a conta o próprio Ulisses em uma conversa, é personagem de uma lenda
do folclore alemão, que seduz e enfeitiça os pescadores: “Loreley seduzia os pescadores com seus
cânticos e eles terminavam morrendo no fundo do mar, já não me lembro mais dos detalhes.”
(LISPECTOR, 1998, p.98) No livro existe uma visão de que Ulisses seduz Lóri, porém existe
também a parte em que Lóri o seduz, que o faz ficar preso a ela, sempre voltando, sempre
esperando. Existem no livro outras passagens que envolvem o mar, como quando Lóri vai tomar
um banho de mar sozinha pela manhã e percebe-se então uma autodescoberta nesse contato: “A
coragem de Lóri é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir, e agir sem conhecer exige
coragem”(LISPECTOR, 1998, p.78).
Já Ulisses é o herói da epopeia grega, que vence os obstáculos usando a inteligência e a
coragem. É aquele que sabe esperar o momento certo. “Por isso, não faz mal que você não venha,
esperarei quanto tempo for preciso.” (LISPECTOR, 1998, p. 26)

O não dito
Uma das grandes características da escrita feminina encontrada nesse texto, além de ser
uma escrita do Eu, é a parte do que não é dito, onde faltam significados.
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Esse momento “sem palavras” é uma construção que pode ser produzida a partir
das palavras, da mesma forma que essa saída do simbólico só pode ser pensada
através do simbólico. (CASTELO BRANCO,1991, p.61)

A autora busca outros meios que vão além das palavras para expressar o que não pode ser
expressado. “Veio afinal o grande choro seco, choro mudo sem som algum até para ela mesma”
(LISPECTOR, 1998, p.14). No entanto, muitas vezes a ausência se faz presença e guia-se pelo que
falta, pelo que não pode ser dito ou não se quis dizer. "O que se passara no pensamento de Lóri
naquela madrugada era tão indizível e intransmissível como a voz de um ser humano calado.
"(LISPECTOR, 1998, p.35).
A autora também faz o uso de metáforas, para tentar expressar com a ajuda do corpo o que
a linguagem sozinha não consegue atingir: “E eu te amo era uma farpa que não se podia tirar com
uma pinça." (LISPECTOR, 1998, p.23) Lispector utiliza muito dessa figura de linguagem quando
fala sobre sentimentos: “Ela não se referia ao fogo, referia-se ao que sentia [...] ela todo doce ardia,
ardia, flamejava.” (LISPECTOR, 1998, p.107)

O silêncio
O silêncio se faz presente do início ao fim da narrativa: "Há uma maçonaria do silêncio que
consiste em não falar dele e de adora-lo sem palavras.” (LISPECTOR, 1998, p.37). No começo da
obra tem-se um silêncio sofrido, da dor, da ausência, da falta. “Então ele, o silêncio, aparece. E o
coração bate ao reconhece-lo: pois ele é o de dentro da gente[...], mas é inútil esquivar-se: há o
silêncio. (LISPECTOR, 1998, p. 37). No entanto ao decorrer da narrativa vê-se que esse se
transforma em algo necessário, o que ela precisava para descobrir o Eu e é também aquilo que
sobra depois do amor dela e de Ulisses, “Continuaram em silêncio. Foi então no chão que se
amaram tão profundamente que tiveram medo da própria grandeza deles" (LISPECTOR, 1998,
p.149) não um silêncio ruim, mas um respeitoso, que se faz presença, se faz memória.
Segundo Castelo Branco, o silêncio é muito presente na literatura feminina, sendo um
ponto capaz de dividir opiniões e de modificar a forma de pensar.
O que é curioso é que o feminino, de uma forma ou de outra, acaba por
incomodar, por se fazer questão, produzir polêmica... Ou por calar, por se fazer
silêncio, por insistir […] (CASTELO BRANCO,1991, p.17)

Se eu fosse eu: uma busca pelo ser
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Durante todo o livro, Lóri procura por si própria para poder responder a Ulisses "eu"
quando ele perguntasse o seu nome. “Ele dissera uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem
seu nome, não respondesse Lóri mas que pudesse responder ‘meu nome é eu’” (LISPECTOR,
1998, p.13). Essa busca a ajuda também a entender melhor o mundo e as relações. Essa é outra
forte característica da escrita feminina, a escrita do Eu, da autodescoberta como ressalta Lúcia
Castelo Branco (1991) quando aponta a escrita feminina como uma escrita intimista, que olha para
dentro e de dentro do ser. “O que ela era, era apenas uma pequena parte de si mesma."
(LISPECTOR, 1998, p.43) Como Lóri mesmo diz: "Sou um monte intransponível no meu próprio
caminho. " (LISPECTOR, 1998, p.53)
Existe também a busca de si através do Outro: "Porque no dar-se teria enfim uma
testemunha de si própria” (LISPECTOR, 1998, p.63), seria, portanto, uma busca dependente. Pode
haver também uma interpretação que leve todas as mudanças de Lóri no decorrer do livro somente
para satisfazer o desejo de Ulisses, para que ela seja do jeito que ele espera, para que ele possa ficar
com ela, mudando por ele, ela procura se encontrar, saber quem é e o que é. Com essa visão
chegamos a uma interpretação machista da obra, pois a mulher deveria se moldar somente para ser
aquilo que é desejado e esperado pelo homem.

O desejo
Na obra o desejo se faz presente, mas de forma sutil, os amantes se desejam, mas também
desejam coisas que são muito maiores que o próprio desejo em si. Desejam se desejar para sempre,
se possuir, se merecer e se completar. "E desde logo desejando você, esse teu corpo que nem se
quer é bonito, mas é o corpo que eu quero." (LISPECTOR, 1998, p. 26)
A escrita feminina também fala muito do corpo, colocando-o na escrita:
Em última instancia, todo discurso é atravessado pelo corpo, é suportado pelo
corpo, na medida que há sempre um sujeito, um autor, por trás daquelas palavras.
[…] Na escrita feminina- o corpo ocupa lugar privilegiado. (CASTELO
BRANCO,1991, p. 22-23)

Durante a obra é possível perceber o corpo presente em diversos lugares, como parte da
linguagem, como já foi mostrado e também como parte da construção narrativa e da descoberta da
personagem: “Por ter de relance se visto de corpo inteiro no espelho, pensou que a proteção
também seria não ser mais um corpo único: ser um único corpo dava-lhe, como agora, a impressão
que fora cortada de si própria.” (LISPECTOR, 1998, p.19)
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O medo
Inicialmente Lóri tem medo da morte por não saber como viver, mas depois começa a têlo porque uma vida só é pouca: “Oh Deus! Ter uma vida só era tão pouco!” (LISPECTOR, 1998,
p.131) Ela fica nessa linha tênue entre o aprender a viver e a busca do prazer. “Eu existo, estou
vendo, mas quem sou eu? E ela teve medo.” (LISPECTOR, 1998, p.131) Quando ela finalmente
se entrega para Ulisses, seu único medo é de que ele a decepcione como fez seu pai. “Lóri só tinha
um medo: de que Ulisses, o grande Ulisses cuja cabeça ela segurava, a decepcionasse. Como seu
pai que a sobrecarregara.” (LISPECTOR, 1998, p.148)

Conclusão
Levando em conta os argumentos supracitados, conclui-se que a literatura de Clarice
Lispector e mais especificamente, Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, se enquadram na literatura
feminina, por conterem todos os temas abordados no presente artigo e outros que não foram
citados. Cabe também ressaltar a importância da leitura e interpretação individuais, tanto das obras
de Clarice Lispector quanto de outras escritoras, as quais foram por muito tempo menosprezadas,
mas conseguiram transmitir aos leitores diversas ideias e pontos de vista que até hoje não tiveram
seus conhecimentos esgotados. É necessário trabalhar por meio da pesquisa e do estudo para que
essas obras e autoras recebam o seu merecido reconhecimento e reclamem a posição que foram
impedidas de ocupar por tanto tempo.
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O Movimento feminista no Brasil na Era Vargas
The Feminist Movement in Brazil in the Vargas Era
Nicole Letícia Facioni 1

Resumo: O presente trabalho tem como proposito analisar o movimento feminista na Era Vargas
a partir da elaboração do anteprojeto apresentado por Bertha Lutz na Constituinte de 1934, a fim
de perceber quais foram as pautas reivindicadas e quais foram as conquistas das feministas perante
a uma época de caráter conservadora. Também será pontuado a importância de Bertha Lutz para
o sucesso da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e sua ascensão na carreira política,
como deputada.
Palavras-chaves: Feminismo, Bertha Lutz, Mulheres, Era Vargas, Constituinte de 1934.

Abstract: The present work aims to analyze the feminist movement in the Vargas Era from the
elaboration of the pre-project presented by Bertha Lutz in the Constituent Assembly of 1934, in
order to understand what the patterns were claimed and what were the achievements of the
feminists in the face of a conservative era. It will also be noted the importance of Bertha Lutz for
the success of the Brazilian Federation for Women's Progress and her rise in political career as a
deputy.
Keywords: Feminism, Bertha Lutz, Women, Vargas Era, Constituent of 1934.

Introdução
Com o passar do tempo, a História vem nos mostrando que as mulheres sempre estiveram
em busca de melhorias para sua classe e que continuamente enfrentaram desigualdades e
perseguições, tanto no âmbito social como no familiar. Atualmente há vários estudos que mostram
que a partir da virada do século XIX para o século XX, essas mulheres passaram a ocupar maior
espaço no mercado de trabalho e por consequência, começaram a se articular em grupos que
visavam mais direitos para as mesmas. As primeiras configurações de grupos feministas ativos que
se tem documentado, são os das Sufragetes, na Inglaterra, que buscavam o direto ao voto e que
impulsionou vários outros movimentos feministas ao redor do mundo.
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O movimento feminista tem uma característica muito particular que deve ser
tomada em consideração pelos interessados em entender sua história e seus
processos: é um movimento que produz sua própria reflexão crítica, sua própria
teoria. (PINTO, 2010, p.15).

No Brasil, o movimento feminista chegou influenciado pelas conquistas feministas da
Inglaterra. É importante situar que essa chegada ocorreu por volta dos anos de 1910 e que o país
passava por conflitos de uma recém-instaurada república, onde muitos grupos criticavam a maneira
como ela vinha se formando e as características que ainda carregava do antigo sistema político do
Império. Porém nesse estudo focaremos na atuação do movimento feminista no Brasil entre os
anos de 1930 até 1945, mais especificamente na Era Vargas, como foi a conquista de direitos pelas
mulheres, quais artifícios elas utilizaram e a importância de Bertha Lutz para a consolidação do
movimento feminista no Brasil, tendo como base o anteprojeto escrito para a constituinte de 1934,
focando nas pautas reivindicadas pelas feministas da época.

O Feminismo no Brasil:
Após esse breve panorama geral do feminismo no mundo e da chegada ao Brasil,
passaremos então à analisar mais profundamente a fundação e o estabelecimento desse movimento
no Brasil. Bertha Lutz é a principal fundadora do feminismo no país, quando ela volta da Europa,
em 1918, cheia de influências de outras feministas ativas daquele continente, começa a observar
que as brasileiras também passavam por problemas semelhantes ao das europeias e por mais que o
voto tivesse se tornado a maneira de eleger cargos políticos, as mulheres não estavam incluídas
nesses direitos, fora outros problemas trabalhistas que as mesmas vinham enfrentando, como a
questão da perca de emprego caso a mesma se casasse, motivos esses que reforçaram a necessidade
de Bertha Lutz conduzir um movimento no país. Mas como diz Rachel Soihet ao estudar Bertha
Lutz¸
(...) a trilha para as mulheres seria espinhosa. Autoridades, políticos em geral,
juristas negam-se a considerar positivamente as pretensões de autonomia
feminina. Respaldam-se na ciência da época, sinônimo, naquele momento, de
verdade absoluta. (SOIHET, 2000, p.99).

Buscando fortalecer suas ideias feministas e difundi-las melhores, Lutz cria em 1922 a
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que tinha como pautas principais a busca pela
conquistas de diretos para as mulheres, Bertha Lutz e suas companheiras da FBPF, utilizaram meios
como pronunciamentos, imprensa e contatos com pessoas influentes para que a Federação
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crescesse cada vez mais. Lutz tecia grandes críticas aos homens, visto que eles detinham grande
parte do poder, porém não deixava de apontar a obrigação da mulher em buscar sua emancipação
e direitos, como Soihet aponta em seu artigo,
Critica os homens pelo tratamento dispensado às mulheres, que, sob a capa do
respeito, tentavam mantê-las em permanente estado de infantilização. Exige o
direito de ser respeitada como ser humano e não como objeto de luxo ou agrado,
incapaz de pensar por si. Reconhece, porém, não serem eles os únicos
responsáveis pelo estágio em que se encontrava a condição feminina, embora
tivessem uma grande parcela, já que “a legislação, a política e todas as instituições
públicas” estão em suas mãos. (SOIHET, 2000, p.100)

Pautas como a conquista do voto pelas mulheres, melhoria da educação feminina, adquirir
mais diretos em relação ao trabalho e o engajamento das mulheres para com o movimento, eram
os principais abordados pela FBPF em seu início, essa luta para a inserção das mulheres como
cidadãs brasileiras se prolongou até 1934, quando houve uma reunião da constituinte. Bertha Lutz,
juntamente com representantes e presidentes de ligas eleitorais, universitárias, das federações
estaduais, entre outros, apresentaram um manifesto sobre o lugar da mulher na constituição futura,
datada de Fevereiro de 1934, conforme é possível ver no anteprojeto da época. O projeto
apresentado era bem claro em relação às pautas reivindicadas pelos movimentos feministas e por
mais que o voto secreto e feminino tivesse sido estabelecido pelo decreto 21.076 de 24 de fevereiro
de 1932, ele ainda não constava na constituinte.
Algumas propostas formuladas neste anteprojeto, como é possível analisar pelas fontes,
visavam a busca da nacionalidade e cidadania para todos, sem distinção dos sexos, isso garantia que
mesmo que se uma mulher casasse com algum estrangeiro, ela estaria respaldada pelo seu país,
assim como seus filhos. Outro ponto contestado foi à igualdade política, onde ambos os sexos
poderiam votar e exercer cargos públicos. Em relação ao trabalho, é apontada a questão da mulher
poder continuar no emprego mesmo após se casar e que possa se afastar por três meses após a
maternidade. Por fim, foi levantada a questão do aproveitamento dos serviços femininos voltados
ao Estado, que não seja de origem militar. Todas essas pautas pleiteavam o bem-estar e direitos das
mulheres na sociedade e uma busca por mais igualdade.
Essas propostas foram aceitas e incorporadas a constituinte de 1934, uma grande conquista
para o movimento feminista, algumas das líderes dos movimentos, foram eleitas nas eleições
seguintes e Bertha Lutz assumiu o cargo de deputada em 1936 após a morte de Cândido Pessoa,
porém seu mandato foi curto assim como o entusiasmo ao voto das mulheres, pois em 1937,
Getúlio Vargas fechou o congresso e deu início ao Estado Novo, passando a não ter mais eleições
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diretas a partir de então. Porém Vargas era um grande entusiasta da luta das mulheres e sempre
manteve diálogo com algumas líderes do movimento.
As ideias e os exemplos feministas difundiam-se desde o século anterior, mas as
escolhas políticas eram definidas em cada lugar onde a palavra fosse invocada
para denominar a ação política dos grupos. Estas escolhas variaram ao sabor de
cada sistema político, o temperamento e a história pessoal das ativistas.
(MARQUES, 2016, p.21)

Mas mesmo com seu curto mandato, Bertha Lutz foi em busca da criação da Comissão do
Estatuto da Mulher e do Departamento da Mulher, que cuidava de assuntos como o trabalho
feminino, a maternidade, a infância, o lar e assistência às mulheres. Com isso, a deputada alegava
que as mulheres tendo essas assistências, teriam uma colaboração maior para com o Estado. Seria
a partir dessa igualdade de direitos que o país atingiria o progresso, segundo Lutz, por isso a
importância do movimento, da criação de projetos voltados para as mulheres e da presença
feminina na política.

Conclusão
Pensar Bertha Lutz, é pensar o quanto ela foi importante para que as mulheres
conquistassem mais espaço em nossa sociedade e para que o Movimento Feminista se fortalecesse
cada vez mais. Falar de feminismo em uma época tão conservadora, não foi uma tarefa fácil, porém
devido à luta de inúmeras mulheres da primeira metade do século XX, hoje conseguimos continuar
lutando, com algumas pautas já conquistadas, como o direito ao voto, por exemplo, que foi um
grande êxito e que nos dá poder de escolha e de buscar por representatividade na política.
Analisar o anteprojeto que Bertha Lutz apresentou na constituinte de 1934, nos mostra o
quanto que a pauta das mulheres era algo necessário de ser discutido naquele momento, em que
tantas mudanças vinham ocorrendo com as novas conquistas de Vargas para o governo e a
sociedade. E é possível inferir, pelas conquistas a partir desse documento, que as feministas tiveram
grandes vitórias e isso por si só, legitimou a força desse movimento.
É de extrema importância estudar o papel das mulheres na História, pois muitas vezes elas
acabaram sendo omitidas por feitos de homens da época, e muitas contribuíram de maneira
descomunal para que a História seguisse seu curso natural e para que grandes conquistas fossem
realizadas. A escrita da História vem mudando continuamente, muitas historiadoras têm buscado
compreender o papel das mulheres nas diversas sociedades que já tivemos e a partir disso estamos
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ganhando cada vez mais argumentos que legitimam a importância da mulher da sociedade e como
elas lutavam por seus direitos desde os primórdios, seja de maneira mais discreta ou por meio de
revoluções.
O que pode ser observado do início do Movimento Feminista até os dias atuais, é que
muitos problemas continuam os mesmos. Ou seja, estudar o feminismo, ainda é algo que demanda
um senso de revolução e conquistas por igualdades, não podemos deixar de pensar que esses
estudos ainda precisam chegar à outra camada da sociedade, camada essa que não tem tanto acesso
à informação e mostrando a origem desse movimento no Brasil, pode facilitar na compreensão e
na importância que é ter direitos iguais e que as mulheres devem assumir lugares de
representatividade.
Esse trabalho abre portas para pensarmos em futuras análises do movimento feminista e
sua trajetória ao longo dos anos, também é importante comparar suas pautas e suas conquistas com
os governos vigentes das épocas estudadas e a partir de então perceber os avanços e retrocessos
que cada governo trouxe para o feminismo. É necessário situar esses momentos com os
acontecimentos mundiais e perceber as pautas reivindicadas pelos movimentos de outros países e
analisar como as feministas lutam por aquelas que não têm poder de fala em seus países. O
feminismo serve para buscar por mais igualdades no mundo e essa é uma luta constante.
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