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APRESENTAÇÃO 

A presente obra congrega os esforços conjuntos dos pesquisadores e 

colaboradores no projeto de pesquisa História, Literatura e Relações de Poder 

(ICHI – FURG) e no Grupo de Pesquisa Vozes Femininas e escritas de si: 

Intersecções (FURG-CNPq), tendo como elementos fundamentais os estudos de 

gênero e as relações de poder em várias áreas do conhecimento, História, 

Literatura, Sociologia, Educação, Antropologia, Geografia e Filosofia. 

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas aos estudos de gênero e às 

relações de poder é um fenômeno recente nas Ciências Humanas e Sociais, que 

data das últimas décadas do século XX. Advinda dos processos de 

descolonização da Ásia e da África, da luta pelos direitos humanos, da ascensão 

dos feminismos, da descrença dos modelos ideológicos hegemônicos da Guerra 

Fria (neoliberalismo e socialismo), da visibilidade das identidades de grupos e 

indivíduos que rompiam com o modelo heteronormativo, dentre outras 

transformações, a temática emergiu com grande força dando voz a 

movimentos e a sujeitos até então excluídos dos estudos acadêmicos.  

No presente volume, contamos com pesquisadores vinculados tanto ao 

projeto de pesquisa como ao Grupo de Pesquisa, além de convidados externos 

que possuem estudos voltados à temática. 

No primeiro texto, “As Três Marias e a resistência feminista durante o 

Estado Novo português”, Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento 

apresenta a obra Novas Cartas Portuguesas, publicada por Maria Isabel 

Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, apreendida pelo regime 

ditatorial português, conhecido como Estado Novo. A obra em questão, que se 

tornou uma causa feminista internacional. A autora apresenta a obra em que as 

Três Marias denunciam o sistema político conservador e autoritário do Estado 

Novo português em relação à mulher, e maneira pela qual as autoras 

constroem a sororidade, fazendo ecoar as vozes das tantas mulheres que 

insurgem contra o discurso de poder dominante. 

No segundo texto, Rodrigo Santos de Oliveira discute, em “A revista 

Anauê! e as construções de gênero dentro do movimento integralista”, a 

construção das identidades de gênero dentro do movimento integralista 

partindo do principal periódico de difusão ideológica da Ação Integralista 

Brasileira (AIB). Partindo de uma lógica patriarcal, a AIB considerava a família 

como a célula mater da sociedade. Desta forma, idealizava um Brasil marcado 

pela dominação masculina. Assim, os homens (camisas-verdes) tinham a 
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justificativa para sua dominação de gênero sobre as mulheres (blusas-verdes) 

e as crianças (plinianos). Da analogia com a família, Plínio Salgado líder máximo 

do movimento fascista brasileiro era apresentado como o “Pai” (patriarca), 

responsável por proteger e guiar a família brasileira. No caso, a nação. 

Em “As aparências podem enganar! Notas sobre mulheres e feminismo”, 

terceiro texto, Amanda Motta Castro, a partir da introdução de questões 

iniciais - “porque ainda existe feminismo?”, “ah você é feminista é? Para quê?” ou 

“ainda hoje existe feminismo?para quê? ,“As mulheres já não conquistaram tudo 

que poderiam?” -  e da discussão e imagens da exposição “As aparências 

enganam: os vestidos de Frida Khalo” vai problematizar a necessidade do 

feminismo na sociedade contemporânea, em que, pelas aparências, as 

mulheres já teriam conquistado os seus direitos e a suposta igualdade, 

mostrando como em sociedades patriarcais como a nossa, a autonomia dos 

corpos femininos ainda é uma luta constante dos movimentos feministas. 

Em “As representações femininas e masculinas no discurso de Carolina 

Maria de Jesus na obra Quarto de despejo: diário de uma favelada”, Giselle Silveira 

da Silva e Joice Fagundes Martins vão discutir como Carolina, além de se 

apresentar como personagem protagonista daquele diário, traça para o público o 

perfil de diversas mulheres que vivem na favela, porém com uma representação 

diferente de como ela se constrói, numa relação de alteridade. A partir de Michel 

Foucault, com A Ordem do Discurso e da relação de Carolina com a escrita, as 

autoras vão mostrar a relação íntima entre conhecimento e o poder dentro da 

sociedade e que a narradora exerce. Além disso, analisarão as representações 

femininas construídas por Carolina através do discurso da autora que, ao mesmo 

tempo em que utiliza as ferramentas discurso patriarcal e machista da sociedade, 

ao descrever as demais mulheres a partir dos estereótipos femininos, transgride 

esse discurso ao se apresentar como uma mulher que não se encaixa naqueles 

estereótipos, uma mulher dona de si, dona da palavra e livre dos grilhões. 

Em “Uma discussão sobre gênero e etnia a partir das imagens das 

“patroas e babás” divulgadas nas redes sociais nas manifestações ‘fora 

Dilma’”, Cátia Simone Ribeiro Barcellos e Rita de Araujo Neves partem da 

imagem que repercutiu nas redes sociais de um casal jovem e branco, 

acompanhado de dois filhos e de uma babá negra, uniformizada, empurrando 

o carrinho de bebê durante as manifestações do dia 13/03/2016, na praia de 

Copacabana, Rio de Janeiro-RJ (Brasil). Tal imagem foi amplamente 

divulgada e trouxe à tona a recorrente discussão sobre o racismo em nossa 

sociedade, surgindo outra imagem para contrapô-la na discussão. Na 

pesquisa, de cunho qualitativo, as autoras analisam ambas as imagens, 

destacando a existência de mecanismos sociais que reforçam a construção de 

identidades relacionadas à etnia e ao gênero. 

Em “O discurso da ‘mulher enfurecida’ presente na imagem da presidenta 

Dilma na capa da revista Istoé”, Rita de Araujo Neves e Helena de Araujo Neves 

analisam a capa da revista IstoÉ, na edição de 1º/04/2016, que ilustrou a 



 

9 

 

imagem da então presidenta Dilma Rousseff, na reportagem: “As explosões 

nervosas da presidente”. cuja face expressava um grito.  Tal fotografia – 

reproduzida na capa e descontextualizada de seu momento de produção – foi 

imediatamente desmascarada e repercutiu pelas diversas mídias, especialmente 

as digitais, provocando grande discussão. Diante desse panorama, as autoras 

analisam a referida imagem, apontando a reprodução do estereótipo da mulher 

louca, histérica e descontrolada sem estrutura emocional para dirigir o país e 

preconceito de gênero exercido por tal publicação que apelou para misoginia e 

agressão a uma mulher em posição de poder – o que compreendemos seja um 

ataque a todas as mulheres, estejam elas ou não na política.  

Em “Dialógo de Maria Lúcia Dal Farra com Mariana Alcoforado”, 

YannaKarlla H. G. Cunha, traz à tona discussões sobre o feminino na literatura, 

as mudanças acerca da temática, do espaço acadêmico, da linguagem e do olhar 

do outro em relação às produções de autoria feminina a partir do diálogo que a 

poetisa Maria Lúcia Dal Farra estabelece com Mariana Alcoforado na obra 

Alumbramentos(2012). As reflexões acerca da problemática de autoria 

feminina foram embasadas pelos trabalhos de Constância Duarte, Michelle 

Perrot, Heloísa Buarque de Hollanda e Natalia Wiechmann. Com a escolha do 

corpus teórico, a autora teve como intuito colocar em cheque esse discurso 

ocidental, patriarcal, branco, burguês e cristão.  

Em “A construção do patriarcado: ainda uma questão” Susana Maria 

Veleda da Silva e Adriana Fraga da Silva partem de uma reflexão sobre as 

sociedades matriciais para analisar as estruturas de dominação do patriarcado. 

Questionam o essencialismo presente em uma parcela da academia para 

estabelecer arquétipos idealizados dos papéis de gênero, assim como 

“pasteurizar” as relações de dominação patriarcal. A partir disso, buscam 

analisar os mecanismos de opressão e exploração sobre as mulheres. Uma das 

formas apontadas pelas autoras é a naturalização da maternidade como um 

aspecto essencialista do ethos feminino, “justificado” por reflexões pseudo-

biológicas que apenas asseguram a manutenção do status quo patriarcal. 

Helena de Araújo Neves discorre em “Uma análise histórica sobre o 

gênero e o ensino privado para meninas e para meninos em Pelotas-RS (1875-

1910)” sobre a construção de gênero na propaganda das escolas privadas. 

Dessa forma, a autora apresenta os mecanismos de manutenção da ordem 

patriarcal expressa nos anúncios voltados para o ensino primário e secundário. 

Ao mesmo tempo, mostra que algumas instituições de ensino e atores sociais 

envolvidos se mostraram simpatizantes da idéia de trazer um ensino 

diferenciado para meninas que rompia com o padrão estabelecido, buscando 

uma possível emancipação feminina. 

Em “Mulheres, religião e identidade em Die Beiden Nachbarn. Bilder aus 

der Kolonie, conto de Wilhelm Rotermund” Imgart Grützmann e Mateus Klumb 

analisam o conto Os dois vizinhos. Cenas da Colônia do pastor evangélico e 

livreiro Wilhelm Rotermund, tentando compreender a construção identitária 
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feminina feita pelo autor com o objetivo de criar um modelo de conduta para 

as mulheres, através da religião evangélica e da etnicidade germânica. O texto 

apresenta os resultados do projeto de pesquisa “História, cultura e identidade 

no Kalender für die Deutschen in Brasilien (1881-1918; 1920-1941), em 

andamento no Centro de Letras e Comunicação da UFPel. 

Em “Historiografia literária brasileira: gênero e (homos)sexualidades nos 

ideários de nação”, Carlos Henrique Lucas Lima e Marcio Caetano 

problematizam a História da Literatura e a historiografia literária brasileira 

contemporâneas dentro de uma perspectiva da crítica literária de gênero e dos 

estudos queer. Considerando os textos literários como produto cultural e 

também como produtores de uma identidade nacional, os autores apontam a 

vital importância da presença identidades que abarquem a homossexualidade 

e, ainda, as variações de raça/etnia. Não só para a visibilização das diferenças, 

mas, sobretudo, devido a questões vinculadas à representatividade, para que as 

minorias compreendam a si mesmas como produtoras do ideário da 

nacionalidade, ou seja, influenciado, de maneira ativa, na feitura da nação. 

No texto, “História, Gênero e Feminismo: diálogos possíveis e 

necessários”, Natalia Pietra Méndez discute alguns dos aspectos em que se 

pautam os diálogos entre os campos da História, do Feminismo e dos Estudos 

de Gênero, apontando as contribuições do feminismo na construção de uma 

crítica à noção de ciência moderna e os impactos no conhecimento histórico, 

considerando que muitos pesquisadores têm utilizado de categorias dos 

Estudos de Gênero, como sexo, mulher, patriarcado e gênero para refletir 

sobre o passado. A partir da discussão proposta, Natalia mostra as diferentes 

perspectivas feministas, levando à reflexão de que a partir do reconhecimento 

dessa diferença é que é possível a construção de um diálogo com o 

conhecimento histórico. 

Por fim, Paulo Roberto Monteiro de Araujo, no capítulo “Fundamentos 

sobre a problemática de cultura de gênero e suas representações”, tratando a 

indeterminação do Espaço Público como problemática para tratar as 

refereências significativas a partir do pensamento de Hannah Arendt e Charles 

Taylor. 

Ao leitor, fica o convite para não apenas explorar os presentes estudos 

como também adentrar no universo acadêmico dos Estudos de Gênero e das 

Relações de Poder. 

 

 

Rodrigo Santos de Oliveira 

Michelle Vasconcelos Oliveira do Nascimento 

Isabel Maria da Cruz Lousada 
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AS TRÊS MARIAS  
E A RESISTÊNCIA FEMINISTA DURANTE  

O ESTADO NOVO PORTUGUÊS 

MICHELLE VASCONCELOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

(PUCRS/FURG) 

O ESTADO NOVO PORTUGUÊS E A IGREJA: A SUBMISSÃO E INFERIORIDADE 
FEMININAS 

Na sociedade Ocidental, de cultura judaico-cristã, os mitos da criação 

perpetuam a mulher como o “Outro” do homem, o diferente negativo, o que 

justifica a sua submissão e subserviência. A sexualidade feminina é interdita, 

com a repressão do corpo e dos seus desejos.  

O erotismo, nesse modelo cultural, é permitido apenas aos homens, sendo 

um tabu para as mulheres, passível ainda de pena capital, como ocorreu durante 

o período inquisitorial, quando milhares de mulheres foram condenadas à 

fogueira pela vida sexual (ou suposta vida) fora dos “padrões” católicos.  

Como exemplo disto, os regimes autoritários que se desenvolveram na 

Europa e América Latina durante todo o século XX, e que encontram ecos no século 

XXI, utilizaram abertamente do discurso judaico-cristão e de teorias biológicas da 

diferença para oprimir a mulher, a partir do seu corpo e dos seus desejos.  

O regime ditatorial civil-militar que se desenvolveu em Portugal, 

conhecido como Estado Novo (1926-1974), aprofundou e estreitou as suas 

relações com a Igreja, integrando o discurso ideológico cristão em relação à 

mulher ao discurso institucional político. O imaginário cristão em relação à 

inferioridade feminina, à desconfiança em relação à mulher e a sua possível 

“redenção” enquanto mãe, à figura de Maria Mater, foi desenvolvido por meio 

de um discurso político institucional que relega a mulher ao âmbito privado da 

casa, aos cuidados da família, marido e filhos. Um discurso que silencia e tolhe 
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as liberdades conquistadas no conturbado período anterior, que ficou 

conhecido como a I República (1910-1926). 

O que se percebe é que o pensamento conservador da sociedade 

portuguesa, que bem como um dos pilares principais a moral religiosa cristã, 

foi um dos principais opositores ao governo, já que “os republicanos eram 

tidos por adversos ao catolicismo, anarquizantes da família, inimigos da ordem 

social” (FERREIRA, 1951, p. 893-4). A Revolução que culminou com a queda da 

I República em Portugal, utilizou o discurso e moral conservadores da 

sociedade portuguesa da época: 

Ao contrário dela [Revolução Republicana], [28 de maio] foi um 
movimento majoritário da estabilização, que triunfou, porque soube 
utilizar as camadas inertes, subjacentes da população, as interpretou no seu 
conservadorismo e as representou na defesa dos chamados valores 
tradicionais: a Religião, o Exército, a Nação, a Família, a Ordem, a Terra. 
(MARQUES, 2001, p. 372) 

O Estado Novo, que teve como principal governante António de Oliveira 

Salazar, estabeleceu estreitas relações com a Igreja Católica, e desenvolveu um 

discurso de inferioridade feminina, pautada na biologia e na função da mulher: 

reprodutora, mãe, cuidadora dos filhos e do marido. A mulher do lar. Com o 

lema “Deus, Pátria e Família” e o slogan “A mulher para o lar”, o discurso 

ideológico do Estado português vai se valer dos valores cristãos e do 

“determinismo biológico” feminino para relegar a mulher portuguesa ao ínfimo 

lugar de “senhora do lar”. Leandro Pereira Gonçalves e Daniela Garces de 

Oliveira apontam para a imprensa católica como um instrumento de criação e 

disseminação de um ideal feminino dentro do período da ditadura salazarista, 

a que os autores chamam de “porta-voz do regime” (2015, p. 145). De acordo 

com autores, Salazar contou com o apoio da imprensa para promover um 

modelo hegemônico feminino, que não observava as peculiaridades de cada 

grupo social, étnico ou econômico, nem as transformações sociais do pós-

guerra, pois, para o regime era importante a preservação do estatuto família e 

dos valores tradicionais: “Os ardis empregados no combate ao trabalho 

feminino, fora da esfera privada, foram os mesmos que condenaram a 

sexualidade, a liberdade e os direitos adquiridos com a Primeira República 

Portuguesa”. (GONÇALVES; OLIVEIRA, 2015, p. 142). 

Mesmo em contracorrente aos ideais de legalização do trabalho feminino 

que se expandia na Europa devido à necessidade de inserção da mulher no 

mercado de trabalho, o que se pode compreender também pelo fato de 

Portugal ser à altura um país essencialmente agrário. O discurso de Salazar 
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sempre se dava em função da preservação do estatuto materno e doméstico 

das mulheres, desmotivando o trabalho feminino fora do lar: 

[…] o trabalho da mulher fora de casa desagrega este, separa os membros 
da família, torna-os um pouco estranhos uns aos outros. Desaparece a vida 
em comum, sofre a obra educativa das crianças, diminui o número destas; e 
com o mau ou impossível funcionamento da economia doméstica, no 
arranque da casa, no preparo da alimentação, no vestuário, verifica-se uma 
perda importante, raro materialmente recompensado pelo salário 
recebido.1 

Dentro deste modelo de sociedade que reservava à mulher o espaço privado, 

da casa, o discurso religioso, no Estado Novo português, se consolidou como uma 

das bases ideológicas para dominação e submissão feminina, para a perseguição 

empreendida às mulheres que fugiam dos padrões estabelecidos: mãe, esposa, do 

lar e temente a Deus. Pode-se examinar dentro deste regime autoritário que o 

discurso e o silêncio sobre a sexualidade se organizam dentro do que é permitido 

ou não aos dois gêneros, masculino e feminino. Ou seja, “como são distribuídos os 

que podem e os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que 

forma de discrição é exigida a uns e outros.” (FOUCAULT, 2014, p. 31). Além disso, 

esses discursos são organizados dentro de uma estrutura política: servem a tal 

estrutura, delimitam o lugar, as funções e o comportamento esperado de cada um 

dos gêneros na organização social, de modo a permitir o funcionamento de 

determinada sociedade dentro das relações de poder. 

Neste modelo ideológico,condena-se a liberdade feminina. A mulher só existe 

e só é aceita socialmente como ser inferior e subjugada ao homem. Os seus desejos 

são proibidos, o seu corpo e sexualidade são reprimidos, tendo como único 

desígnio a reprodução e manutenção da família. É vedado e passível de punição, 

qualquer tipo de transgressão feminina, o que podemos entender como as 

resistências aos discursos de poder. As punições variam desde a exclusão social à 

prisão. E é neste ambiente de repressão às liberdades e igualdade femininas e às 

quaisquer liberdades individuais, que algumas mulheres desenvolveram suas 

formas de resistência feminina e feminista através da Literatura. 

AS NOVAS CARTAS PORTUGUESAS: A INSURGÊNCIA FEMINISTA 

Quando o burguês se revolta contra o rei, ou quando o colono se revolta 
contra o império, é apenas um chefe ou um governo que eles atacam, tudo 
o resto fica intacto, os seus negócios, as suas propriedades, as suas famílias, 
os seus lugares entre amigos e conhecidos, os seus prazeres. Se a mulher se 
revolta contra o homem, nada fica intacto. (BARRENO, HORTA, COSTA) 

                                                           
1 Disponível em: http://capazes.pt/cronicas/o-25-de-abril-o-estatuto-da-mulher/2/ Acesso em 19 de 
junho de 2016. 

http://capazes.pt/cronicas/o-25-de-abril-o-estatuto-da-mulher/2/
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Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa 

publicaram em 1972 Novas Cartas Portuguesas, um livro escrito a seis mãos, 

sob um pacto de autoria: as autoras, desestabilizando as noções de autoria, não 

assinaram os textos. Ao mesmo tempo instauram a noção de sororidade 

através deste pacto: 

Para a escrita em conjunto deste livro, as autoras partiriam, como é 
sobejamente conhecido, do romance epistolar Lettres Portugaise, 
publicado anonimamente por Claude Barbin, em 1969, e apresentado como 
uma tradução, anônima também, de cinco cartas de amor endereçadas a 
um oficial francês por Mariana Alcoforado, jovem freira enclausurada no 
convento de Beja. Foi comum às três escritoras a decisão de utilizarem uma 
obra conhecida da literatura portuguesa e terá sido Maria Velho da Costa 
quem trouxe para o primeiro encontro de estruturação da escrita a edição 
bilíngüe de Lettres Portugaises, com o título Cartas Portuguesas, publicada 
pela Assírio&Alvim, em 1969, em tradução de Eugénio de Andrade. [...] 
(AMARAL, 2014, p. 42) 

Em Novas Cartas Portuguesas (1972), uma obra (in)classificável em 

relação ao gênero e temática, as três Marias, Maria Isabel Barreno, Maria 

Teresa Horta e Maria Velho da Costa, retornam à Mariana Alcoforado como 

fundadora desta literatura de autoria feminina pautada nas escritas de si, como 

também pautada na reivindicação e denúncia femininas, denúncia do corpo − 

pois pode ser considerada uma das primeiras vozes femininas em Portugal a 

manifestar o erotismo feminino − e denúncia do sujeito feminino, enquanto 

mulher. Como mesmo aponta Maria de Lourdes Pintasilgo, no prefácio à edição 

do livro em Portugal:  

Fica claro que neste livro se trata da condição das mulheres. Daquilo que às 
mulheres é consentido ou negado. Do cerco ideológico que as retém 
prisioneiras. Da contradição de terem de passar pela igualdade para 
alcançarem a diferença e descobrirem a sua identidade. [...] Pela primeira vez 
na história do movimento feminista e da sua expressão literária a 
cumplicidade entre as mulheres foi ao mesmo tempo sujeito e objecto de 
toda a trama de um livro. Aí reside sua espantosa originalidade. 
(PINTASILGO In: AMARAL, 2010, p. XXXI) 

Dentro de um regime político conservador e autoritário que se regimenta, 

dentre outras coisas, a partir do discurso ideológico da Igreja em relação à 

mulher, relegando a esta uma posição inferior e submissa ao homem, retirando 

ainda os direitos anteriormente conquistados, como o voto, o divórcio, 

desmotivando o trabalho feminino fora do lar, assim como a educação 

feminina, construindo um ideal de mulher como esposa e mãe, é que a 

produção das três Marias se apresenta como insurgência, como resistência. E 

elas partem da própria tradição literária, com Mariana Alcoforado, para 
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subverter tanto o modelo feminino tradicional, como o os padrões literários 

canônicos, seja em estilo, seja em temas. Desconstroem e subvertem o discurso 

pautado na subserviência e retidão moral femininas e apresentam um corpo 

feminino erótico e ativo. E dão voz ao sujeito feminino, que se multiplica 

através das Marias, das Teresas, Isabeis, Fátimas, Anas, Marianas. E ao quebrar 

o silêncio tão recomendado às mulheres, subvertem e “criam” a mulher: 

Uma mulher conveniente não se queixa, não faz confidências, exceto, para 
as católicas, a seu confessor, não se entrega. O pudor é sua virtude, o 
silêncio sua honra, a ponto de se tornar uma segunda natureza. A 
impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir seu próprio ser, ou ao 
menos o que se pode saber dele. (PERROT, 2005: 10)  

O falar de si, ou seja, das questões inerentes à cultura feminina, a apresentação 

do corpo feminino erotizado e natural, são discursos ou nós de resistência que as três 

Marias construem ao longo das Novas Cartas em oposição ao discurso de poder do 

Estado Novo português. Considerando que onde “há poder, há resistência” 

(FOUCAULT, 2014, p., essas resistências são construídas de forma a antagonizar o 

discurso conservador do Estado Novo em relação à mulher, e às políticas de controle 

do corpo feminino e do sujeito feminino como uma posse do homem.  

Embora tenha sido levado a julgamento pelo seu conteúdo “insanavelmente 

imoral” e de ser um atentado “à moral e aos costumes”, Novas Cartas são, sobretudo, 

um livro político: 

Há em Novas Cartas, um conjunto de estratégias ou de processos de 
ruptura lingüística e ideológica – marcados pelo excesso, pela violência, 
pela opacidade, pelo desvio e pela fractura – que contribuem para a 
construção de uma “poética da resistência” aos discursos que legitimam a 
repressão. Uma repressão que é política, social, sexual e lingüística, 
exercida sobre a sociedade portuguesa do Estado Novo, em geral, e sobre as 
mulheres (e as mulheres escritoras), em particular. (AMARAL, 2014, p. 17) 

Mariana Alcoforado é o mote para a construção do discurso de resistência 

das Três Marias, que, no decorrer dos 119 textos, denunciam, dentre outros 

problemas, a condição feminina em Portugal, o silêncio feminino, a sexualidade 

reprimida, a exploração feminina no âmbito da família e do trabalho, a 

violência contra a mulher.  

A partir da premissa foucaultiana de que o corpo é construído historicamente 

e de que o corpo é político, observamos a construção do erotismo na obra, como a 

subversão a que se pretende em relação à sociedade conservadora e ao Estado 

Novo. O excesso “transbordante” marca a transgressão dos papéis de gênero na 

obra. A mulher, cujo corpo foi “saturado de sexo e histericizado” historicamente 

pelo discurso de saber dessa sociedade que o reprime, retorna assumindo o papel 

ativo na sexualidade, conhecedora do seu corpo e do seu desejo, senhora de si. 
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É já no subtítulo da obra, construído a partir dos títulos de três livros 

anteriormente publicados pelas autoras, que elas deixam clara a sua proposta: 

“Novas Cartas Portuguesas (ou de como Maina Mendes pôs ambas as mãos 

sobre o corpo e deu um pontapé no cu dos outros legítimos)”2. Deixando clara 

também a intertextualidade não apenas com o texto de Mariana Alcoforado, 

mas com a tradição literária:  

Primeira Carta I 

Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, 
presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou 
procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objecto, apenas o 
pretexto, mas antes a paixão; e eu acrescento que não interessa tanto a 
paixão, apenas o pretexto, mas antes o seu exercício. [...] Porque só nós 
perguntaremos então qual o modo do nosso exercício, se nostalgia, se 
vingança. Sim, sem dúvida que a nostalgia é também uma forma de 
vingança, e vingança uma forma de nostalgia; em ambos os casos 
procuramos o que não nos faria recuar; o que não nos faria destruir. [...] Só 
de nostalgias faremos uma irmandade e um convento, Soror Mariana das 
cinco cartas. Só de vinganças, faremos um Outubro, um Maio, e novo mês 
para cobrir o calendário. E de nós, o que faremos? 1/3/71 (BARRENO; 
HORTA; COSTA, 1974, p.9) 

Ao longo das Novas Cartas, encontramos cinco cartas escritas 

supostamente por cada uma das Marias para Mariana Alcoforado. A Primeira 

Carta I é a que abre o livro e a única de que sabemos a autoria: Maria Isabel 

Barreno. No texto da Carta, fica explícita a construção da obra literária como 

esse longo palimpsesto, que remete a outras obras, e que, no caso deste, ecoa a 

voz de Mariana, e suas cinco cartas a seu interlocutor, as Três Marias. E o 

exercício dessa escrita é melancolia, é vingança. É pela escrita que Mariana 

escreve o seu amor e sua dor, a sua submissão feminina, e é pelo discurso que 

as Três Marias questionam e subvertem o modelo feminino histórico da 

passividade. No poema “Ei-nos”, nos são apresentadas essas mulheres: 

EIS-NOS 
 
Eis-nos de luta 
Expostas 
Sem vencer os dias 
 
As verilhas  
Certas 
No passo retomado 

                                                           
2 O subtítulo é composto pela referência às três obras anteriores publicadas pelas autoras: Maina Mendes 

(1969), de Maria Velho da Costa; Os outros legítimos superiores (1970), de Maria Isabel Barreno e 
Ambas as mãos sobre o corpo (1970), de Maria Teresa Horta. 
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O rever das casas e das causas 
O revolver das coisas 
Que dormiam 
 
[...] 
 
Fêmeas somos 
Fiéis à nossa imagem 
Oposição sedenta que vestimos 
Mulheres pois sem procurar vantagem 
Mas certas bem dos homens que cobrimos 
 
E jamais caça 
Seremos 
 
Ou objecto 
Dado 
 
[...] 
 
Remota viração que se reparte 
esta que usamos em cumprir 
sustento 
 
de pressuposta amarra 
em que ficamos 
 
apartadas dos outros 
e tão perto 
17/03/71 (BARRENO; COSTA; HORTA, 1974, p. 40-41) 

Novas Cartas foi uma afronta ao modelo salazarista de família e de mulher, um 

modelo que, baseado na instituição religiosa, demarcava o que era permitido ou 

proibido socialmente a tais sujeitos. Apresentava outra possibilidade de construção 

de uma identidade feminina insubordinada. A mulher apresentada como esse sujeito 

de luta, a rever as casas e as causas, remete a esse sujeito feminino que tanto revê o 

seu lugar social (o âmbito privado), e as causas que são retomadas, como a 

reivindicação da igualdade e liberdade femininas. O passo retomado indica a 

retomada do ideal que ficou em algum lugar, perdido no passado, como podemos 

fazer a relação às liberdades e relativa igualdade que as mulheres conquistaram 

durante o período da Primeira República em Portugal, e que foram combatidas pelo 

Estado Novo. Em “Ei-nos”, vemos a apresentação dessa mulher que retoma o seu 

passo, consciente do lugar de invisibilidade e submissão que lhe foi relegado, 

representado pela “pressuposta amarra/ em que ficamos”. Uma amarra também 

invisível, mas que controla e aparta os corpos e as ações de dessas mulheres, que as 

apartam do mundo dos homens, do mundo social e político. E essas mulheres: “E 
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jamais caça/ seremos/Ou objecto/dado”, tinham como base as idéias feministas 

desenvolvidas ao longo do século XX e combatidas pelo governo português:  

O próprio gesto da escrita e a ousadia de tratar o corpo e o desejo, nos seus 
múltiplos cambiantes, dizendo a mulher “colônia do homem” 
(Barreno/Horta/Costa 2010: 262) pode inscrevê-lo nesse espaço de 
reivindicação de reconhecimento dos direitos sociais, jurídicos, econômicos e 
culturais das mulheres. Mas é Novas Cartas Portuguesas unicamente um livro 
sobre as identidades (e quando falamos de identidades referimo-nos às sexuais, 
mas também às sociais, culturais e nacionais)? (AMARAL, 2014, p. 17). 

Quando essas mulheres afirmam que jamais serão caça ou objeto dado, 

elas se voltam contra os modelos tradicionais, insurgem contra os discursos e 

modelos difundidos pelo salazarismo que as colocam como o outro, o sujeito 

do espaço privado. São mulheres que reivindicam uma nova identidade e papel 

social. O corpo é lugar da denúncia e da resistência: 

A alienação do corpo é a zona utilizada preferencialmente, embora 
exclusivamente, pelas autoras para dizer, a um tempo, a opressão e a 
revolta, a sujeição e a autonomia das mulheres. [...] a zona da opressão do 
corpo e de domínio privado. [...] O corpo, como lugar preferencial da 
denúncia da opressão das mulheres, excede-se naquilo que representa. 
Funciona como metáfora de todas as formas de opressão. (PINTASSILGO 
in AMARAL, 2010, p. XXVIII – XXIX) 

Tendo a paixão de Mariana como pretexto, as três Marias subvertem os 

papéis masculinos e femininos na conquista e nos sexo,e o corpo feminino 

erotizado surge como mais um discurso de subversão e resistência ao 

conservadorismo português, como podemos ver em “A paz”: 

Compraz-se Mariana com seu corpo. O hábito despido, na cadeira, resvala 
para o chão onde as meias à pressa tiradas, parecem mais grossas e mais 
brancas. As pernas, brandas e macias, de início estiradas sobre a cama, 
soerguem-se levemente, entreabertas, hesitantes; mas já os joelhos se 
levantam e os calcanhares se vincam nos lençóis; já os rins se arqueiam no 
gemido que aos poucos se tornará contínuo, entrecortado, retomado logo 
pelo silêncio da cela, bebido   pela boca que o espera.  
Quebra-se, pois, a clausura: pelos seios ele a tem segura a rasgar-lhe os 
mamilos com os dentes. 
Quebra-se pois a clausura? 
Compraz-se Mariana com o seu corpo, ensinada de si, esquecida dos 
motivos e lamentos que a levam a cartas e a inventam. – “Descobri que lhe 
queria menos do que à minha paixão (...)”: - Ei-la que se afunda em seu 
exercício. Exercício do corpo-paixão, exercício da paixão na sua causa. 
[...] 
Mariana deixa que os dedos retornem da vagina e procurem mais alto o fim 
do espasmo que lhe trepa de manso pelo corpo. A boca que a suga, a galga, 
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é como um poço no qual se afoga consentida, ela mesmo a empurrar-se 
enlouquecida, veloz. 
[...] 
E a noite devora, vigilante, o quarto onde Mariana está estendida. O suor 
acamado, colado à pele lisa, os dedos esquecidos no clitóris, entorpecido, 
dormente. 
A paz voltou-lhe ao corpo distendido, todavia, como sempre, pronto a 
reacender-se, caso queira, com o corpo, Mariana se comprazer ainda. 
21/3/71 (BARRENO; HORTA. COSTA; 1974, p. 48-50) 

Em “A paz”, nos é apresentada Mariana na sua cela, em seu exercício de 

paixão, numa intertextualidade direta com as Quinta Carta de Mariana 

Alcoforado, quando escreve a Chamilly, em tom de despedida: “Descobri que lhe 

queria menos do que à minha paixão (...)”. Na Carta de Alcoforado, somos levados 

a compreender o que seria esse exercício de paixão, como exercício de criação 

imaginativa dessa paixão. Na intertextualidade, em “A paz”, somos levados, pela 

construção do texto, a interpretar que a narrativa constrói uma relação sexual entre 

Mariana e o Cavaleiro de Chamilly, e nos deparamos, com o aspecto da imaginação, 

do exercício de criação imaginativa da relação sexual, pela masturbação: Mariana 

masturba-se dentro de sua cela. “Quebra-se pois a clausura?” 

Novas Cartas não apenas nos fornece uma releitura da obra Cartas 

Portuguesas, mas, ao trazer o corpo erótico feminino ativo sexualmente, e 

trazer à tona temas tabus como o prazer feminino, em particular, no texto 

acima, a masturbação, explicita um tema e um corpo proibidos pela Igreja 

Católica, passíveis de condenação: 

Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal que o homem, o 
que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém 
observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter 
sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do 
peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E 
como, em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre 
decepciona e mente. (Malleus Maleficarum, Parte I, Questão VI) 

Ora, embora a Inquisição tenha se estendido até o século XIX, os 

resquícios de todo o aparato ideológico misógino criado para justificar a 

violência contra a mulher, a condenação de sua liberdade e de sua sexualidade, 

continuaram a ser usados para justificar o seu lugar de inferioridade em 

relação ao homem, como forma de controle social. Na verdade, podemos situar 

a Inquisição como um processo histórico de cunho político e religioso que 

refletia a mentalidade que se formava na época. Às mulheres foi negado o 

desejo, o saber sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade como mecanismo de 

controle e de poder. O simples “desabrochar” do desejo foi socialmente 

condenado. Mesmo dentro dos limites da discrição, o desejo e o sexo eram 
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permitidos aos homens, e às mulheres apenas o dever da procriação. A 

masturbação era um pecado gravíssimo e passível de pena capital. 

O Estado Novo português vai utilizar desse mesmo discurso ideológico, 

produtor de uma verdade, para manter o controle social e subjugar a mulher 

dentro de sua política estatal: a mulher, mãe, esposa e temente a Deus. O 

imaginário em torno da mulher bruxa não havia se dissipado dos discursos 

misóginos, e a mulher era condenada ao silenciamento dos desejos e do corpo. 

Logo, ao trazer para Novas Cartas o corpo feminino erotizado, um corpo 

prenhe de prazeres e uma mulher que tem o conhecimento e o domínio do seu 

corpo e do seu prazer, as três Marias estão indo além da construção de um 

texto meramente subversivo à moral, mas estão construindo um discurso 

político sobre o corpo feminino que se coloca como resistência ao discurso de 

verdade produzido pelas instituições que servem do Estado Novo. O corpo é 

político, ele é construído historicamente.  

É re-inventando Mariana que as escritoras re-escrevem o corpo feminino 

na literatura e na sociedade portuguesa: 

Conversa do Cavaleiro de Chamilly  
com Mariana Alcoforado à maneira da saudade 
 
- De vossos peitos 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- De tua boca em tê-los 
E o medo 
De perdê-los 
 
- De vosso ventre 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- De teu leite cheio 
E chama 
Tão acesa em sê-lo 
 
- de vossas coxas 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- De te serem 
Tidas 
Se queixam desvalidas 
 
- De vossas artes 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
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- De ti roubada 
Nelas 
Por mim tomada delas 
 
- De vosso gemido 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- De prazer o grito 
Menor 
Que o meu gemido 
 
- De vosso orgasmo 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- De teu corpo 
O campo 
Do meu corpo o canto 
 
- De vossa língua 
Senhora 
Estou de vós lembrado 
 
- Na tua boca o suco 
No teu membro 
O espanto 
 
9/4/71 (BARRENO; HORTA; COSTA, 1974, p. 123) 

No diálogo criado entre Mariana Alcoforado e o Cavaleiro de Chamilly, temos 

uma espécie de poema erótico. Na relação sexual, relembrada pelo Cavaleiro, mais 

uma vez, a mulher aparece com seu corpo erotizado, e ativa no sexo e no gozo. 

Enquanto o sujeito masculino relembra, é o sujeito feminino que conduz a 

lembrança da relação, e é quem domina essa “arte”: “De suas artes/senhora/estou 

de vós lembrado”. A relação é conduzida pela lembrança que é reconstruída pelos 

substantivos peitos, ventre, coxas, gemido, orgasmo, e língua, os quais constroem o 

enredo dessa relação sexual que culmina com os gozos feminino e masculino. A 

subversão não ocorre apenas pelo ato sexual, mas novamente pela inversão de 

papéis: a mulher ativa no sexo, a mulher que conhece o seu corpo e que goza, e que 

também é ativa na busca de prazer do parceiro: 

Existe, talvez, uma outra razão que torna para nós tão gratificante formular em 
termos de repressão as relações do sexo e do poder: é o que se poderia chamar 
o benefício do locutor. Se o sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à 
inexistência e ao mutismo, o simples fato de falar dele e de sua repressão possui 
como que um ar de transgressão deliberada. Quem emprega essa linguagem 
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coloca-se, até certo ponto, fora do alcance do poder; desordena a lei; antecipa, 
por menos que seja, a liberdade futura. (FOUCAULT, 2014, p. 11) 

É a partir da ficcionalização desses sujeitos, Mariana e Chamilly, trezentos 

anos depois, que se subverte o discurso moral em relação à mulher, que se 

apresenta um novo, mas tão antigo (reprimido) sujeito feminino. A grande 

questão que envolve Novas Cartas é de como a sexualidade feminina é 

construída nas suas páginas, como o corpo feminino é construído em oposição 

a um discurso de repressão sexual, ou melhor, de um discurso que permite à 

mulher o sexo dentro dos moldes da família unicelular cristã, o sexo para a 

procriação. Neste modelo, o gozo feminino é repugnante, pois remete ao 

imaginário cristão da lascívia feminina. O discurso de verdade da Igreja em 

relação à mulher é, ao lado do discurso de saber científico sobre a mulher que 

se desenvolve ao longo do século XX, utilizado pela sociedade que tenta 

dominar, controlar e punir o corpo feminino: 

A personagem investida primeiramente pelo dispositivo de sexualidade, 
uma das primeiras a ser “sexualizada”, foi, não devemos esquecer, a mulher 
“ociosa”, nos limites do “mundo” – onde sempre deveria figurar como valor 
– e da família, onde lhe atribuíam novo rol de obrigações conjugais e 
parentais: assim apareceu a mulher “nervosa, sofrendo de “vapores”; foi aí 
que a histericização da mulher encontrou seu ponto de fixação. 
(FOUCAULT, 2014, 131) 

Tanto o imaginário cristão quanto o discurso científico produzidos saturam 

o corpo feminino de sexo, e que constroem uma visão da sexualidade feminina 

como algo negativo. É o mesmo imaginário - quando culpa a mulher do pecado 

original - e o discurso científico - quando condena o corpo feminino -,que irão, de 

certa forma, legitimar a violência contra esses corpos as femininos. A mulher é 

apenas objeto dentro desta visão. É contra esta visão que Novas cartas 

portuguesas se insurge, apresentando um sujeito feminino liberto desses 

discursos de verdade e das amarras sociais criadas pelo Estado Novo português. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Novas cartas portuguesas (1972) é sem dúvida uma obra polêmica e de 

grande importância, pois não só tem vinculação com o final do Estado Novo 

português e se tornou a primeira grande causa feminista internacional, mas 

também representa uma renovação estética e literária. Novas Cartas 

Portuguesas foi publicado em abril de 1972, pela Estúdios Cor, editora que 

tinha como proprietário Romeu Correia de Carvalho e Melo, e que tinha como 

diretora literária Natália Correia. Após três dias do seu lançamento, foi 

apreendido e destruído pela censura do governo ditatorial, na época exercido 
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por Marcello Caetano, e levou as três autoras a um julgamento que durou 

meses e finalizou após a Revolução dos Cravos, em abril de 1974. 

Em 119 textos, variados em gêneros, temas e subvertendo a noção de 

autoria, mas pelos quais as Três Marias denunciam o sistema político 

conservador e autoritário do Estado Novo português em relação à mulher, as 

autoras constroem a sororidade, fazendo ecoar as vozes das tantas mulheres 

que insurgem contra o discurso de poder dominante, algumas inventadas, 

outras, re-criadas, mas que todas imitam, de alguma forma, a vida de uma 

Maria ou alguma Ana... São todas mulheres, cujo corpo e sexualidade são 

oprimidos pelo sistema patriarcal, todas compartilham traços de uma mesma 

história. É pelo erotismo do corpo feminino que as Três Marias subvertem o 

modelo patriarcal pautado no discurso de verdade cristão. Assim, o discurso 

feminista de insurgência das Três Marias representa esse “ser mulher”, que, na 

verdade, é condição feminina histórica: 

Primeira Carta V 
Que negamos? 
Que rimos ou rimamos nós de Mariana? 
Que negamos? 
Que tiramos nós de Mariana? Seu cuidado? 
Eu meu cuidado? Vocês vosso cuidado? 
Nossa chama? 
Se dela tomei partido é porque a invento, 
não porque a disfarço. É porque a defendo? 

Me defendo? Me evito, amo, a suicido, a mato, a masturbo.3 
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A REVISTA ANAUÊ! E AS CONSTRUÇÕES  
DE GÊNERO DENTRO  

DO MOVIMENTO INTEGRALISTA 

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA (FURG) 

A revista Anauê! circulou de janeiro de 1935 até a extinção da AIB, em 

dezembro de 1937. Era voltada para toda a família e estruturada como uma 

revista de cultura, apresentando as mais variadas informações: cinema, teatro, 

sociedade. Tinha seções voltadas para as mulheres e crianças. Possuía notas 

sobre higiene e saúde. Trazia informações sobre os núcleos espalhados pelo país. 

Era um periódico destinado a universalizar a ideologia do movimento 

integralista. Podia ser lido por todos os membros da família, como observa-se 

na chamada do primeiro exemplar: 

Com o objetivo de divulgar, em linguagem acessível a todos a doutrina 
integralista; querendo refletir, na reportagem fotográfica de todas as 
Províncias, a marcha gloriosa das legiões do Sigma; pretendendo ser o 
espelho da alma integralista, o periódico dos camisas-verdes de todas as 
profissões, de todas as classes e de todas as idades, surge a revista “Anauê!” 
amparada pela simpatia unânime de todos os companheiros, e jurando 
também fidelidade absoluta ao Chefe Nacional, na adversidade ou na 
vitória, diante da vida ou diante da morte! 
Aí está a “netinha” do Chefe: pequenina, humilde, mas com vontade de 
crescer e de levar avante o importantíssimo programa que lhe foi traçado. 
Cumpre agora aos “padrinhos”, que são todos os camisas verdes da Pátria, 
amparar a “afilhadinha”, vesti-la com as melhores fotografias, alimentá-la 
com a vitamina duma colaboração substanciosa, mas não indigesta e tudo 
fazer para que seja conhecida em todos os lares brasileiros.1 

Era uma revista que deveria ser de fácil leitura, por esta razão tinha 

textos curtos, sem erudição demasiada. Também era rica em elementos 

gráficos: fotografias, desenhos, caricaturas. Objetivava atrair e conquistar seu 

leitor pela imagem. Suas capas, por exemplo, costumavam trazer elementos 

                                                           
1Anauê!, Rio de Janeiro, janeiro de 1935, nº 1, p. 5. 
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da doutrina integralista. Assim, seus leitores já recebiam a suas carga 

ideológica ao olhar cada capa.  

O culto à imagem de Plínio Salgado e à construção de um novo Brasil, por 

parte dos integralistas e à proteção das fronteiras contra a “invasão 

estrangeira”, podem ser conferidas abaixo: 

 

 

 

Acima aparecendo Plínio Salgado (apresentado como herói do presente) 

sendo comparado a Tiradentes (herói do passado). Um integralista pregando o 

sigma sobre o Brasil (construção de um novo país). Por fim, o integralismo 

vigiando as fronteiras nacionais, olhando para o horizonte. 
Ou ainda a defesa da nação e dos seus valores. Ver abaixo: 

 

 
 

 

Na capa, à esquerda, observamos a família, ao centro o integralismo em 

uma forma angelical trazendo “luz” e afastando a escuridão. À direita uma mão 

vermelha (comunismo) tentando apunhalar pelas costas o indígena (Brasil), mas 

sendo impedido por uma mão verde (integralismo). Aqui percebemos a defesa 

dos valores familiares, o integralismo como força redentora e a defesa do Brasil 
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diante do comunismo. Ou seja, a doutrinação neste periódico começa pela sua 

capa ao trazer elementos doutrinários e o seu conteúdo mantém esta lógica. 

As caricaturas, outro elemento gráfico amplamente utilizado voltava -

se em grande parte ao combate ao comunismo, principal inimigo declarado 

do integralismo.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia espaço destinado às mulheres na seção “Senhora”, com dicas de beleza 

e moda. As ações das “blusas-verdes” também ganhavam destaque na revista. 

                                                           
2Anauê!. Rio de Janeiro, (acima) nº 15, maio de 1937, p. 20; (abaixo) nº 17, julho de 1937, p. 25. 
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Nas páginas de Anauê! também discutiam qual seria o papel da mulher dentro 

da sociedade integralista, esta seria aquela responsável pelo lar e pela família. Como 

pode ser observado na citação abaixo, até mesmo a posição da mulher entrava em 

uma questão de identidade (materialismo versus espiritualismo). 

Hoje que os tempos pagãos são voltados, os trogloditas encasacados do 
século do avião e do rádio concedem às mulheres, na sua importância 
intelectual e espiritual todos os direitos, mas negam-lhe espírito e alma. 
Os comunistas consideram-na apenas como objeto de prazer ou animal 
reprodutor. Os liberais, indiferentes e gozadores, vêm nela um bibelô de 
enfeite, uma porcelana de Sévres ou uma estatueta de Tanagra. 
Graças, entretanto, à periodicidade das ondas materialistas e 
espiritualistas, já surgiu um movimento análogo ao Cristianismo, na sua 
força espiritual, que está revolucionando o nosso país e que revolucionará 
toda a humanidade. [...] 
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A “blusa-verde” deverá saber merecer a confiança que o nosso chefe 
deposita em nós. Ele compreendeu, como conhecedor profundo da história 
da humanidade, que sem a cooperação da mulher, não se poderá fazer uma 
revolução definitiva em nenhum país. Somente ela, pela educação, 
conseguirá que os filhos de uma pátria sejam grandes e heróicos. 
Nós, “blusas-verdes”, saberemos ser brasileiras, extremistas no amor pela 
família. Seremos outras tantas Lucrécias. E se alguém nos perguntar em 
como pretendemos fazer um Brasil maior, respondemos como Madama de 
Campans: “Educando a mãe brasileira... E assim, afastaremos para sempre a 
onda materialista”.3 

O papel da mulher dentro do integralismo seria o de guardiã do lar e da 

família. E esta atuação é destacada na revista Anauê! de várias formas, seja 

como dona-de-casa, professora primária, enfermeira, etc. Sempre vinculada à 

questão da assistência ao lar e social. Ver Imagens abaixo: 

 

 
 

Como guardiã do lar deveria ser responsável pela defesa da família e da 

pátria diante da ameaça comunista. Como pode ser visto no exemplo a seguir: 

 

MÃE INTEGRALISTA 
- Que horror minha, mãe! 
- Horror? Por quê? 
- Mataram-no! Tão moço. 
 Ouvia-se o ruído da fuzilaria ao longe. Feria-se o combate sobre o 
pálio das estrelas. Gemiam moribundos, e os mortos eram deixados junto à 
barricada, pela escassez de tempo para afastá-los dali. Revezavam-se os 
combatentes, enquanto a bandeira do Sigma, rota pelas balas, queimada de 
pólvora, flutuava ao lado do pavilhão do Brasil [...]. 

                                                           
3 A Offensiva. Rio de Janeiro, nº 12, setembro de 1936, p. 32. 
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 No fundo da barricada, que se erguia 
no canto da rua, algumas mulheres cantavam 
o Hino Nacional. E aquela mãe Integralista, 
cujos cabelos haviam embranquecido naquele 
instante – o grande instante da 
Nacionalidade, porque a luta era contra o 
Comunismo ao serviço de Moscou, não 
deixara cair uma lágrima, não tremia a voz, 
não baixava o olhar. 
- Mataram-no? Queriam matar a Pátria e ele 
morreu por ela. Queriam destruir a família e 
ele morreu por ela. Queriam insultar Deus e 
ele morreu por Deus. 
- Sim, minha mãe. 

- Era mais velho que tu. Criei-o com o sangue 

dos meus seios – sangue brasileiro!  

Quando o Brasil foi ameaçado pelas hordas 
negras pagas com o dinheiro dos banqueiros 
de Londres e de Nova Iorque, não precisou 
que eu dissesse “vai!” 
- Ele foi? 

- Sim, minha mãe. 

- Enfraquecido o Governo, pela traição ao chefe 

da Nação, divididas as forças armadas, em perigo 

a Pátria, houve o “toque de reunir” e não faltou 

um único camisa-verde! Compreendes? 

- Sim, minha mãe. E agora? 

A mãe fitou-o dentro dos olhos como se lhe quisesse ver a alma. 

- Tens medo? 

-Medo?! Sou teu filho. Herdei a tua coragem. 

Falavam junto do miliciano que parecia sorrir na sua morte glorioso. Aumentava 

a fuzilaria. 

-E agora minha mãe? 

 Ela não respondeu. Curvou-se e beijou a fronte do filho que morrera pelo 

Brasil e tomando a carabina do filho morto deu-a ao filho vivo. 

As mulheres continuavam cantando o Hino Nacional. 

Thompson, de pé, no alto da barricada, seguia comandando: 

- Integralistas! Pela Ordem, pelo Direito, em defesa da Lei: fogo! 

 O moço, sem esperar um conselho ou uma ordem, apertou a mão 
firme na carabina, saltou sobre a barricada e brandou forte: 
- Comandante Thompson: Anauê! e atirou-se contra os inimigos de Deus, da 

Pátria e da Família. 

E a mãe Integralista, que dava o segundo filho pela causa da Pátria, não pôde 

conter mais as lágrimas e caiu de joelhos: 

- Protegei-o, meu Deus! 

 A bandeira do Sigma, cortada pelas balas, queimada de pólvora, flutuava 

ao lado do pavilhão do Brasil.4 

 

                                                           
4Anauê!. Rio de Janeiro, nº 1, janeiro de 1935, p. 64. 
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Como pode se observar, havia toda uma construção ideológica em torno 

da mulher e do “ideal” que ela representava no lar. Embora tivesse destaque 

dentro da revista, a posição era sempre subalterna aos seus maridos. Em 

atividades ou entrevistas em que suas atuações eram evidenciadas, 

seguidamente as “blusas-verdes” eram apresentadas através do nome do 

marido integralista, como pode ser visualizado abaixo:5 

 

 

Se observarmos com atenção perceberemos que o papel da mulher dentro 

do integralismo estava vinculado ao do seu marido, o que implicitamente 

asseverava o controle masculino dentro da AIB. Em outras palavras, o mesmo 

movimento que “daria” voz as mulheres (de acordo com a sua pregação), seria 

aquele que cercearia a sua força através de um discurso patriarcal. 

Os “plinianos”, ou seja, as crianças integralistas também ganhavam 

bastante destaque nesta revista. 

 

 

 
 
 

                                                           
5 No entanto, era comum no período este tipo de apresentação em que a mulher era vinculada ao nome 
do marido. Ou seja, não era uma exclusividade dos integralistas. 
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A família completava-se através da atuação dos camisas-verdes nos 

núcleos espalhados pelo país. Ao homem ficaria o encargo de construção de um 

novo Brasil, que teria uma nova mentalidade que afastaria os resquícios 

liberais e que derrotaria o comunismo. 

Em realidade, percebe-se nesta família integralista a exaltação de uma 

estrutura patriarcal, onde os homens teriam o papel de destaque. 
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O trabalho do “camisa-verde” era constantemente citado como exemplo 

de organização e disciplina:6 

Desta forma, contrapunha-se ao “caos” e desordem como eram sempre 

representadas as atitudes comunistas. Além disto, a imagem que transmitiam 

do homem integralista era sempre de austeridade e serenidade, como na figura 

abaixo:7 

 

 

 

 

                                                           
6Anauê!. Rio de Janeiro, nº 10, maio de 1936, p. 26 
7Anauê!. Rio de Janeiro, nº 15, maio de 1937, p. 40. 
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De acordo com este discurso presente nesta revista, apresentavam que o 

integralismo só conseguia mais adeptos por esta intervenção de todos os 

membros da família. Com esta organização é que os núcleos estaduais seriam 

estruturados e teriam um desenvolvimento tal que atrairia cada vez mais 

adeptos, até que chegasse ao ponto de todos os lares cristãos do país se 

tornariam integralistas. 

Neste caso, entra a grande exaltação do integralismo nas diversas regiões 

do Brasil. Observa-se que buscavam mostrar a organização do movimento em 

todo o país. Em cada edição apresentavam entre uma a três “províncias” 

estaduais. Não havia uma preocupação em destacar as atividades destes 

núcleos locais e sim a mobilização social de cada Estado. 

Estas imagens buscam demonstrar uma força irresistível, como se fosse 

uma marcha que não poderia ser detida e sim que cada leitor deveria aderir ao 

movimento e inserir-se na “massa” integralista. 

Observemos o exemplo abaixo: 

 

 

 

Esta é uma imagem de massificação, ou seja, do movimento de massas, 

onde os indivíduos perdem a sua identidade pessoal e passam a adotar uma 

coletiva. Esta é uma das propostas da revista, transmitir a idéia de coletividade, 

de união nacional e espiritualista diante de uma ameaça constante por parte 

das forças materialistas (comunismo em destaque). 
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O último elemento fundamental da difusão ideológica da revista Anauê! é 

o culto à imagem do líder, Plínio Salgado. Como em todos os demais periódicos 

do movimento, o “Chefe Nacional” é  a figura central e de maior expressão. 

Na apresentação do primeiro número de Anauê! já expressava-se o caráter 

laudatório de sua imagem: “Aos irmãos do norte e do sul, do leste e do oeste, 

ANAUÊ! e a PLÍNIO SALGADO, Chefe supremo e insubstituível, encarnação do 

Integralismo, nosso Irmão, nosso Amigo, nosso Guia – apesar de todas as suas 

proibições – nossa comovida homenagem, a nossa imorredoura gratidão, o nosso 

amor eterno! Ao Chefe Nacional, três bárbaros e tonitroantes ANAUÊS!”8 

Nesta mesma edição vinha uma fotografia emoldurada de Plínio Salgado, 

que podia ser destacada para ser colocada em algum local da casa dos 

“camisas-verdes”, como anunciava o texto que precedia a fotografia: 

O Integralismo é a Revolução da família. Por isso não deverá faltar nos lares 
o retrato do CHEFE NACIONAL. Aí o têm os leitores. Está feito de modo a 
ser facilmente destacado e colocado num quadro que deverá honrar a sala 
de visita de todo integralista. “O Chefe não é uma pessoa e sim uma Idéia”. 
Mas as visitas, levadas pela curiosidade, perguntarão pela pessoa e ouvirão, 
em resposta, a pregação da Idéia.Além disto, não é justo que só os núcleos 
possuam a fotografia do Chefe: às famílias, como verdadeiros subnúcleos, 
assiste igual direito.9 

Também é de Plínio Salgado o primeiro texto assinado da revista:  

“Os diretores desta revista querem algumas palavras minhas para o seu 
primeiro número. Sejam elas de saudação aos 'camisas-verdes' da Pátria. No 
rumor das metrópoles, no silêncio dos sertões, onde estiver um integralista, 

escute ele o meu grito de esperança e de luta: “Anauê!”.
10

 

Ao longo das edições seu nome sempre foi sendo reproduzido, de tal 

forma que não passa nenhuma edição em que sua imagem esteja presente, 

assim como constantemente aparece alguma palavra de ordem ou texto seu.11 

                                                           
8 Anauê! Rio de Janeiro, nº 1, janeiro de 1935, p. 5. 
9 Ibid., p. 6. A fotografia de Plínio Salgado pode ser vista no Anexo VIII. 
10 Ibid., p. 8. Texto completo pode ser visto no Anexo XI. 
11 As imagens abaixo foram retiradas dos seguintes exemplares de Anauê!: nº 8, março de 1936, p. 11 
(esquerda); nº 10, maio de 1936, p. 9 (direta); nº 14, abril de 1937, p. 27 (abaixo). 
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Como pode-se observar pelas imagens, Salgado sempre aparece no centro 

das fotografias. Nas gravuras com desenhos sobre o integralismo, o “Chefe” dos 

“camisas-verdes” também se destaca como referência central.12 

 

 

 

A revista Anauê! era uma das principais ferramentas de propaganda do 

movimento integralista. Por esta razão, servia como uma das armas utilizadas 

para fazer a manutenção da liderança de Salgado. O culto ao líder era um dos 

pontos-chave, não apenas desta revista, mas de toda a rede de imprensa 

integralista. 

                                                           
12 Anauê! Rio de Janeiro, nº 13, março de 1937, p. 4-5 
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Esta revista era destinada a todos os setores da sociedade. Tinha uma 

leitura de fácil acesso, era riquíssima em elementos gráficos. A qualidade da 

impressão era excelente. Apresentava um aspecto visual que chamava a 

atenção do seu leitor. Suas matérias eram voltadas para toda a família, mas 

dava especial ênfase à propaganda dos núcleos, às mulheres e também às 

crianças. Outrossim, trazia uma carga ideológica e doutrinária muito forte, com 

textos curtos e imagens que “falavam por si”.  

Quanto à ideologia, percebemos que ela manteve a base de construção 

identitária da oposição entre materialismo e espiritualismo. Constantemente 

encontramos referências diretas ao comunismo, apresentando os seus defeitos 

e vícios, diante de todas as virtudes e valores dos “camisas-verdes”. Há esta 

contraposição em todos os exemplares. 

Em resumo, como afirmavam em suas propagandas, Anauê! era a “revista 

integral”. De todos os periódicos do movimento, acreditamos que este era o 

que tinha a maior abrangência quanto à diversificação de público, tanto do 

ponto de vista social (grupos que compõe a sociedade) com do ponto de vista 

de gênero e idade. 
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AS APARÊNCIAS PODEM ENGANAR!  
NOTAS SOBRE MULHERES E FEMINISMO 

AMANDA MOTTA CASTRO (FURG) 

QUESTÕES INICIAIS:  

Este texto incialmente foi uma fala apresentada no I Simpósio 

Internacional História Cultura e Relações de Poder"História, Feminismos e 

Estudos de Gênero" e que agora se transforma em texto.  

As perguntas insistentes feitas a mim ao longo de minha trajetória 

como feminista me levam a algumas reflexões feitas aqui neste artigo. 

“porque ainda existe feminismo?” “ah você é feminista é? Para que?” ou 

“ainda hoje existe feminismo? para que? As mulheres já não conquistaram 

tudo que poderiam? Essas indagações rodam a militância das feministas. 

Isso porque às vezes a olho nu realmente pode parecer que está tudo muito 

bem na vida das mulheres e que todas podemos tranquilamente parar a 

luta travada diariamente e desancar. A verdade é que realmente 

gostaríamos que fosse assim, mas não é.  

As conquistas das mulheres ao longo dos tempos não foram pequenas. No 

Brasil por esforços da feminista Nísia Floresta as mulheres puderam ingressar na 

escola elementar1. Entramos na universidade no final do século XIX. 

Conquistamos o mercado de trabalho, escolhemos com que casamos, temos 

conta corrente e contracheques, escolhemos ter filhos ou não e há poucos anos 

temos a Lei Maria da Penha2! Tudo ótimo?! Parece que sim, mas as aparências 

podem enganar! Por baixo das conquistas ainda existem duras realidades a 

serem transformadas, direitos a serem conquistados e tantos outros a serem 

preservados.  

                                                           
1
Ver CASTRO, Amanda Motta; ALBERTON, M. ; EGGERT, Edla . Nísia Floresta a mulher que ousou 

desafiar sua época: Educação e Feminismo. POIÉSIS - Revista do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (Unisul), v. 3, p. 46-55, 2010 
2
 Ver http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha acessado em maio de 2015. 

http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha
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O QUE EXISTE “POR BAIXO”?! 

Provável que Frida tenha sido a artista que melhor retratou, registrou e 

pintou a vida cotidiana e, a partir da sua história de vida, relatou um pouco da 

história das mulheres que, em alguma medida, são bem parecidas, mesmo em 

países diferentes. A artista pintou amor, paixão, maternidade, amamentação, 

violência, sexualidade, militância, cuidado e convívio com a natureza. 

Emblemática, Frida Kahlo se tornou sinônimo de resistência, superação e 

criatividade.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição “Os vestidos de Frida”. Museu Frida Kahlo. Cidade do México/DF/MX 
Fonte: acervo da pesquisadora, 2014. 

Na Cidade do México, exatamente na Rua Londres, nº 247, uma casa azul 

na esquina com a rua Ignacio Allende guarda os tesouros da vida e obra de 

Frida Kahlo. Transformado em museu, a casa onde Frida viveu a maior parte 

da sua vida nos mostra entre outras belezas exposição “As aparências 

enganam: os vestidos de Frida Kahlo” colocou aos olhos dos visitantes o 

guarda-roupa da pintora. As peças foram encontradas em 2004, dentro do 

banheiro da casa azul onde Frida viveu. Conta-se que seu marido, Diego Rivera, 

após a morte de Frida, começou a colocar os pertences da pintora dentro do 

banheiro. Com a morte de Rivera, em 1957, Dolores Olmedo (falecida em 

2002), uma amiga da família, ficou responsável por manter as peças 

guardadas3.  

A exposição “As aparências enganam: os vestidos de Frida Kahlo” conta com 

cerca de 300 peças da artista. O nome da mostra é inspirado em um dos muitos 

autorretratos feitos por Frida. No desenho, por baixo de suas roupas, vê-se seu 

                                                           
3
Informações obtidas no museu Frida KahloDisponível em: http://www.museofridakahlo.org.mx 

http://www.museofridakahlo.org.mx/
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corpo nu cheio de cicatrizes, as pernas desiguais — uma delas decoradas com 

borboletas — e a coluna fraturada. São vestidos, saias estampadas, maxicolares e 

brincos que eram marca registrada dela e ajudaram a construir seu estilo 

surrealista totalmente influenciado pela cultura mexicana. 

Hoje temos a exposição itinerante dos vestidos da pintora mexicana na casa 

azul. É impressionante olhar, na primeira parte da exposição, os vestidos cheios 

de cores e os acessórios, fitas, bordados, flores, anéis, colares, brincos e bolsas.  

Passada essa parte da exposição, vem a segunda parte, o que ficava por 

baixo dos lindos vestidos coloridos. As cores dão lugar a peças de metais, 

espartilhos nada coloridos usados por Frida para sustentar a coluna debilitada 

de uma estética machucada (EGGERT, 2008). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Exposição “Os vestidos de Frida”. Museu Frida Kahlo. Cidade do México/DF/MX 
Fonte: acervo da pesquisadora, 2014. 

 

Qual a relação da estética machucada de Frida com a vida das mulheres 

que tanto conquistaram?  

A autora Martha Nussbau diz que as mulheres são pessoas de segunda 

categoria no mundo. Sua afirmação se sustenta porque as mulheres são mais mal 

alimentadas; têm menor nível de saúde; são mais vulneráveis ao abuso sexual, à 

violência física; são menos alfabetizadas do que os homens; ganham menos que 

os homens e sofrem mais violência e assédio em espaços de trabalho do que os 

homens, além de menos direito de ir e vir. Sandra Duarte de Souza pontua que: 

Um bilhão de mulheres, ou uma em cada três do planeta já foram espancadas, 
forçadas a ter relações sexuais ou submetidas a algum tipo de abuso. 50% das 
latino-americanas experimentaram algum tipo de violência. No Brasil estima-se 
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que a cada 15 segundos uma mulher é agredida, normalmente em seu lar, por 

uma pessoa com quem mantem relações afetivas.4 

Dessa forma, podemos afirmar que os direitos não têm sido igualitários para 

ambos os sexos, deixando as mulheres em desvantagem, incluindo o campo da 

Educação Formal: “de todas maneras, las desiguales circunstancias sociales y 

políticas dan a las mujeres capacidades humanas desiguales”.  

Nos dias atuais a presença das mulheres na educação formal tem sido 

crescente. De acordo com dados do IBGE5 e PNAD6 pesquisas realizadas em 2013 

apontam que as mulheres possuem mais de 15 anos de instrução. Além disso, o 

nível educacional das mulheres é maior do que o dos homens na faixa etária de 

25 anos ou mais. A principal diferença percentual por sexo encontra-se no nível 

superior completo, em que 12,5% das mulheres completaram a graduação 

contra 9,9% dos homens7. 

Para além disso, as profissões voltadas para o cuidado ainda são 

“escolhas” das mulheres. Isso acontece porque, em uma sociedade patriarcal, 

nosso trabalho ainda está vinculado ao papel social de quem "cuida". Ou seja, 

continuamos ainda com pouca expressão no campo das exatas e das 

engenharias Desta forma. percebemos que avançamos, mas que a luta continua 

pela justiça entre os sexos. 

Entretanto, mesmo as mulheres sendo maioria hoje na Educação Formal, 

a UNESCO8 aponta que as mulheres têm mais dificuldade no acesso e 

continuidade dos estudos devido, principalmente, à jornada dupla, ao cuidado 

com as crianças e à violência. Violência que alias é altíssima!  

Os dados da Central de Atendimento à Mulher no Brasil, em comparação ao 

mesmo período em 2014, constatou que houve aumento de 300,39% nos 

registros de cárcere privado, com média de 10 registros/dia; de 165,27% nos 

casos de estupro, com média de oito relatos/dia, ou seja, a cada 3 horas é 

registrado um caso de estupro no Ligue 1809; e de 161,42% nos relatos de 

tráfico de pessoas, com registro médio de 1 registro/dia, ou seja, tráfico de 

mulheres para prostituição. Outra atendente revela que, além do cárcere 

                                                           
4SOUZA. Sandra Duarte de. A casa, as mulheres e a igreja: Gênero e a religião no contexto familiar. São 
Paulo: Fonte Editorial, 2009. 42,43 
5Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15774-ept-relatorio-
06062014&Itemid=30192. Acessado em setembro de 2015. 
6Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Fonte: 

http://www.asdfree.com/search/label/pesquisa%20nacional%20por%20amostra%20de%20domicilios%2
0continua%20%28pnadc%29 acessado em setembro de 2015.  
7Fonte fundação Carlos chagas. Disponível em http://www.fcc.org.br/bdmulheres/serie3.php?area=series 

acessado em setembro de 2015.  
8Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.Fonte 

http://nacoesunidas.org/unesco-analfabetismo-cai-mas-mulheres-ainda-tem-menos-acesso-a-educacao/ 

acesso em setembro de 2015. 
9Ligue 180 é um canal de denúncia à violência contra mulher, mantido pelo Governo Federal. 
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privado, os casos que a deixam mais triste são “de mulheres de policiais 

agredidas por seus maridos”. 

Os dados de casos de estupros e violência mostram que os índices 

continuam altos. 

[...] a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras 
reiteradamente: 38,72% das mulheres em situação de violência sofrem 
agressões diariamente; para 33,86%, a agressão é semanal. Esses dados 
foram divulgados no Balanço dos atendimentos realizados de janeiro a 
outubro de 2015 pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-
PR). Dos relatos de violência registrados na Central de Atendimento nos 
dez primeiros meses de 2015, 85,85% corresponderam a situações de 
violência doméstica e familiar contra as mulheres.Em 67,36% dos relatos, 
as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou 
já tiveram algum vínculo afetivo: companheiros, cônjuges, namorados ou 
amantes, ex-companheiros, ex-cônjuges, ex-namorados ou ex-amantes das 
vítimas. Já em cerca de 27% dos casos, o agressor era um familiar, amigo, 
vizinho ou conhecido.Em relação ao momento em que a violência começou 
dentro do relacionamento, os atendimentos de 2014 revelaram que os 
episódios de violência acontecem desde o início da relação (13,68%) ou de 
um até cinco anos (30,45%). Nos dez primeiros meses de 2015, do total de 
63.090 denúncias de violência contra a mulher, 31.432 corresponderam a 
denúncias de violência física (49,82%), 19.182 de violência psicológica 
(30,40%), 4.627 de violência moral (7,33%), 1.382 de violência patrimonial 
(2,19%), 3.064 de violência sexual (4,86%), 3.071 de cárcere privado (1,76%) 
e 332 envolvendo tráfico (0,53%).Os atendimentos registrados pelo Ligue 
180 revelaram que 77,83% das vítimas possuem filhos(as) e que 80,42% 
desses (as) filhos(as) presenciaram ou sofreram a violência. Dos 
atendimentos registrados em 2014, 77,83% das vítimas tinham filhos, sendo 
que 80,42% presenciaram ou sofreram a violência juntamente com as mães. 
(COMPROMISSO E ATITUDE, 2016). 
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Exposição “Os vestidos de Frida”. Museu Frida Kahlo. Cidade do México/DF/MX 
Fonte: acervo da pesquisadora, 2014. 

 
 
QUESTÕES FINAIS  

 

 

Para Ivone Gebara (2007), a disparidade entre a “sociedade patriarcal 

significa que a maneira pela qual somos educados é marcada por concepções que 

valorizam um referencial teórico masculino mais do que o feminino.” (p 19). 

E ainda me perguntam (Aliás, achamos que vamos ouvir essas perguntas a 

vida toda...): "Você é feminista? Por quê?” Ou “Vocês são muito críticas!”, “Você 

não acha que as mulheres já conquistaram tudo? O feminismo é a guerra contra 

os homens! Feminismo é queimar sutiã!” Nossa resposta em caixa alta é NÃO!! 

Não, porque o feminismo deve ser a luta por justiça, na qual os homens são 

parceiros.  

Sororidade10! Essa é uma palavra usada pelos movimentos feministas. 

Essa busca retoma a importância de que as mulheres compartilhem dor e 

                                                           
10 Sororidade, significa “irmãs”. Marcela Lagarde (2009) aponta que a sororidade é a consciência crítica 
da misoginia e é o esforço pessoal e político de apontar a partir da subjetividade para mudanças. Para a 

autora, os objetivos éticos e políticos da sororidade são: a identificação das mulheres como semelhantes; 

a necessidade de aliança de gênero para estabelecer entre as mulheres o que se exige da sociedade; luta 
contra a violência e maus-tratos e a difusão do feminismo. 

 



 

45 

 

alegria, que sejam irmãs. Esse é o conceito que, trocando em miúdos, vai dizer 

que o que dói em uma mulher também deve doer igualmente em mim.  

A permanência do patriarcado como estruturante das relações sociais de gênero 

permite que o corpo das mulheres, historicamente, pertença aos homens e ao Estado. 

Em sociedades patriarcais, como a nossa, a autonomia sobre nossos corpos ainda é uma 

luta dos movimentos feministas. Sobre isso, Marcela Largarde (2010, p. 365) afirma: 

En la femineidad destinada, las mujeres sólo existen maternalmente, y sólo 
pueden realizar su existencia maternal a partir de su especialización 
política como entes inferiorizados en la opresión, dependientes vitales y 
servidoras voluntarias de quienes realizan el dominio y dirigen la sociedad. 
Las mujeres deben mantener relaciones de sujeción a los hombres, en este 
caso, a los cónyuges. Así articuladas la maternidad y la conyugalidad, son 
los ejes socioculturales y políticos que definen la condición genérica de las 
mujeres; de ahí que todas las mujeres son madresposas. 
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AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS E 
MASCULINAS NO DISCURSO DE CAROLINA 

MARIA DE JESUS NA OBRA QUARTO DE 
DESPEJO: DIÁRIO DE UMA FAVELADA 

GISELLE SILVEIRA DA SILVA (FURG) 

JOICE FAGUNDES MARTINS (FURG) 

INTRODUÇÃO  

Carolina Maria de Jesus (1914-1977) nasceu em Sacramento/MG onde 

teve a oportunidade de cursar até o segundo ano do ensino primário e migrou 

para São Paulo. No período que viveu na favela do Canindé/SP, Carolina 

registrou em folhas de caderno achadas no lixo o seu dia-a-dia na favela. Para 

Carolina, escrever diariamente era uma maneira de manter-se viva. 

A obra Quarto de despejo: diário de uma favelada é uma edição, realizada 

pelo jornalista Audálio Dantas, dos diários de Carolina do período de 15 de 

julho de 1955 a 1 de janeiro de 1960. Esse diário traz ao leitor o relato 

autobiográfico de uma mulher negra, mãe de três filhos, solteira, catadora de 

material reciclável que luta diariamente para sobreviver. Tais atributos devem 

ser levados em consideração como uma forma de mostrar que a literatura é 

capaz também de evidenciar questões de gênero. 

Ao longo da obra, Carolina, além de se apresentar como autora, narradora 

e protagonista daquele diário, traça para o público as representações de 

gênero dos moradores que vivem na favela por meio do seu olhar. Carolina, 

muitas vezes, reforça, através do seu discurso, os estereótipos masculinos. 

Além disso, ao relatar as mulheres moradoras da favela, ela representa-as 

como o seu Outro, o oposto em comportamentos, hábitos e ações.  Esse diário 

apresenta-se como um diário atípico, pois a autora apresenta assuntos da 

sociedade e do momento político daquele período, além de deixar claro o 

interesse em publicá-lo.   
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Esse artigo tem como objetivo analisar essas representações de gênero 

construídas por Carolina através do discurso da autora que, ao mesmo tempo 

em que utiliza as ferramentas do discurso patriarcal e machista da sociedade, 

transgride esse discurso ao se apresentar como uma mulher que não se 

encaixa naqueles estereótipos, uma mulher dona de si, dona da palavra e livre 

dos grilhões.  

OS DIÁRIOS: VEÍCULO LITERÁRIO PARA AS MULHERES ESCRITORAS 

De acordo com Nascimento (2013), a prática do gênero autobiográfico é 

uma prática antiga, sabe-se que os que os primeiros diários privados surgiram 

no Japão, na corte de Heian, escritos por homens e mulheres, e que, no 

Ocidente, primeiro foram escritos os diários coletivos, para depois se 

transformarem em pessoais, escrituras do “eu”, tendo como marco os diários 

de Samuel Pepys.  Com a popularização do gênero no Ocidente, o diário chegou 

também às mulheres, que passaram a utilizá-lo como um veículo para assinalar 

a sua rotina e os acontecimentos nos séculos XVIII e XIX. 

A escrita autobiográfica sempre foi objeto de críticas pelos intelectuais, 

ficando à margem de outras escrituras, sendo considerado inferior e vulgar 

pela sociedade e pelos críticos literários. O fato de ser uma prática de escritura 

associada às mulheres contribui ainda mais para o desprestígio do gênero 

frente às práticas consideradas literárias, exercidas, ainda, por homens. Para 

Mercedes Arriaga Flórez, o gênero autobiográfico feminino é “uma doble 

periferia: pertenecen a un sujeto femenino y quedan fuera de la autobiografía 

codificada” (2011: 16) 

O diário tornou-se ferramenta de evasão para as mulheres que viviam 

numa sociedade marcada pela dominação masculina. Até então, o sujeito 

feminino era conhecido apenas a partir do imaginário masculino, pelo qual era 

representado, através de discursos que o definiam e instituíam regras do que 

as mulheres deviam dizer ou fazer e como deveriam ser. Desta forma, ao terem 

acesso a essas escritas privadas e íntimas, elas permitiram, além de se 

comunicar e de guardar a sua memória, um olhar próprio sobre si, a partir das 

próprias mulheres, e não pela literatura de autoria masculina. 

O boom editorial e o interesse do público pelo gênero autobiográfico 

intensificaram-se a partir da segunda metade do século XX, principalmente no 

Brasil, com a publicação de biografias e, sobretudo, de autobiografias, entre 

elas a publicação da obra Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus. 

Carolina via na escrita diarística uma forma de manter-se viva: “Quando eu não 

tinha nada o que comer, em vez de xingar eu escrevia. Tem pessoas que, 

quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevia 

o meu diário”. (JESUS, 2014: 195) 
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A HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA E A GINOCRÍTICA 

Ao observar as Histórias da Literatura, percebe-se que às mulheres cabem 

a ausência ou um espaço muito menor em relação aos homens. Tal disparidade 

justifica-se pela posição que é imposta à mulher dentro da nossa sociedade que 

segue como modelo o pensamento eurocêntrico, masculino, caucasiano e 

aristocrático. Esse pensamento reflete em todas as áreas da nossa sociedade, 

como na literatura, por exemplo. 

A crítica literária feminista anglo-americana do século XX – ginocrítica - 

surge com uma proposta de revisão do cânone e o estudo da literatura de 

autoria feminina. De acordo com Elaine Showalter (1997), principal 

representante, a ginocrítica preconiza uma crítica literária feita por mulheres e 

sobre mulheres. Ela considera que a escrita e todos os elementos que 

constroem culturalmente o sujeito, cultura da mulher, “intervêm” no processo 

de escrita e é de fundamental importância para uma crítica literária coerente. 

De acordo com Nascimento (2015: 298), “a ginocrítica tem como proposta dar 

voz às mulheres esquecidas” ou silenciadas pelo cânone, ou melhor, pela 

História da Literatura”.  

Uma das vozes “esquecidas” ou silenciadas pela História da Literatura 

Brasileira é a voz da escritora Carolina Maria de Jesus. Apesar dos poucos anos 

de estudo, Carolina utilizou o conhecimento que tinha para escrever a sua 

percepção sobre a favela nos seus diários, para dar voz a essas pessoas que 

vivem excluídas da nossa sociedade e da literatura.  

O DIÁRIO DE UMA FAVELADA 

Os diários, em geral, são excluídos da historiografia literária tradicional, 

pois é considerado um gênero menor por não atender às exigências impostas 

por um cânone eurocêntrico, masculino, branco e elitista. Os críticos literários 

chegam a questionar a literariedade das obras desse gênero. Entretanto, a 

primeira edição dos diários de Carolina, Quarto de despejo, foi lançada em 1960 

e “se tornou um best-seller da época por ter alcançado a marca de 90.000 

exemplares vendidos em seis meses”. (NASCIMENTO, 2009: 235). O livro teve, 

no total, dez edições brasileiras e outras treze em línguas estrangeiras, e 

chegou a circular em quarenta diferentes países.  

Essa não foi a única obra lançada de Carolina, ela ainda lançou Casa de 

alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961), o romance Pedaços da fome 

(1963), Provérbios (1963), Diário de Bitita (1963). Outros textos foram 

organizados postumamente, porém a obra que mais fez sucesso e despertou 

interesse dos leitores foi Quarto de despejo.   
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 Segundo José Carlos Sebe Bom Meihy e Robert Levine na obra biográfica 

Cinderela Negra: a saga de Carolina Maria de Jesus (2015), seu diário teria 

despontado no cenário nacional nas agitações políticas que marcaram os 

chamados “anos dourados”, iniciados no governo de Juscelino Kubitschek. 

Nesse período, a experiência de mulher batalhadora que sobrevivia graças ao 

lixo da cidade valia como argumento de interesse social. Foi assim que Carolina 

se transformou em representante de temas que empolgavam o debate político 

da esquerda e da direita.  

De acordo com Luciana Paiva Coronel, a obra trouxe:  

a problemática da legitimidade cultural do discurso literário proveniente 
de autores residentes em áreas de exclusão social. Uma vez que o mercado 
de bens simbólicos abarcou esse tipo de produção, ao fazê-lo colocou no 
centro do mundo da cultura quem estava à margem da sociedade, gerando 
impasses interpretativos para a crítica, que se via desafiada a devidamente 
compreender o novo formato de produto literário. (2011: 63). 

Esse grande sucesso da obra é resultado de uma série de movimento 

sociais que repercutiam no Brasil na década de 50 e 60. A sociedade tinha 

interesse em ouvir a voz dos excluídos, e Carolina faz isso: traz a voz da 

periferia de dentro da periferia. Sua grande importância para os Estudos 

Culturais inspirou uma série de estudos acadêmicos que abrange diversas 

áreas como sociologia, antropologia, história, literatura entre outras.  

Em uma busca realizada por assunto (título ou palavra-chave da 

produção) no portal de periódicos no site do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) foram encontrados cento e 

trinta e cinco registros para a expressão Quarto de despejo e duzentos e 

noventa e um registros para o nome Carolina Maria de Jesus.   

Apesar de a obra de Carolina ser bastante explorada, a abordagem das 

representações de feminilidades e masculinidades pelo olhar de Carolina é um 

exemplo de temática analisada de forma breve. Na obra, Carolina é uma voz da 

periferia, falando da periferia, mas de um modo particular. Ela apresenta um 

discurso muito peculiar acerca da dinâmica social da favela da qual faz parte. 

Sua crítica não se dirige apenas para o sistema, mas para os homens e para as 

mulheres daquela favela, colocando-se de forma isolada dessas 

representações.  

A obra Quarto de despejo traz ao leitor a visão da autora que vive na 

favela, a visão de uma mulher negra, mãe de três filhos que luta para 

sobreviver em um período de grande desenvolvimento industrial e grave crise 

econômica no Brasil. Segundo Flórez, “los diarios nacen en un ámbito de 

personajes marginales sin uma precisa colocación social” (2001: 21).  
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Ao ter seu diário publicado, Carolina apresenta o outro lado, o lado da 

pobreza e da fome, e denuncia a situação daqueles que vivem no quarto de 

despejo da sociedade. Para Phillipe Lejeune, pioneiro nos estudos 

autobiográficos e um dos maiores estudiosos do gênero, 

O desprezo que por vezes se mostra pelos textos autobiográficos não vem 
só da qualidade literária supostamente inferior destes, mas do incómodo 
com o sentimento de se estar refém da realidade, e de se acharem 
responsabilidades e promiscuidades de que se procurava fugir pela 
literatura. (2003: 51). 

A publicação da obra da Carolina traz para a sociedade a visão do outro 

lado, o lado da periferia, aquele lado que incomoda e que se prefere não ver. 

Flórez afirma que “la que impone al texto autobiográfico nacido en el ámbito 

privado, los limites del discurso social, y es la que provoca la censura del decir” 

(2001:18). Ou seja, o discurso de Carolina ao mesmo tempo em que atrai 

milhares de leitores para conhecer a vida dos moradores da favela, voz esta 

silenciada até então, também causa incomodo aqueles que têm interesse em 

calar essas vozes.  

Ao apresentar o seu dia-a-dia, Carolina faz uma representação dos 

moradores da favela do Canindé pelo seu olhar. Para Regina Dalcastagnè, na 

obra Ver e imaginar o outro: alteridade, desigualdade, violência na literatura 

brasileira contemporânea (2008: 80): 

Um dos sentidos de “representar” é, exatamente, falar em nome do outro. 
Falar por alguém é sempre um ato político, às vezes legítimo, 
frequentemente autoritário – e o primeiro adjetivo exclui necessariamente 
ao segundo. Ao se impor um discurso, é comum que a legitimação se dê a 
partir da justificativa do maior esclarecimento, maior competência, e até 
maior eficiência social por parte daquele que fala.  

Carolina, ao contrário dos demais moradores da favela, tem o 

conhecimento da escrita e sabe a importância desse mecanismo privilegiado 

dentro desse espaço social. De acordo com Michel Foucault na obra A ordem do 

discurso (2004), existe uma relação íntima entre conhecimento e as relações de 

poder dentro da sociedade. Para ele, o conhecimento da escrita seria uma 

forma de rarefação do discurso:  

trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de impor aos 
indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de não 
permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos 
sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer 
a certas exigências ou se não for, de início qualificado para fazê-lo 
(FOUCAULT, 2014:35) 
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Na favela do Canindé, poucos moradores tiveram acesso à educação e ela 

sabe da importância do poder do conhecimento da escrita. Carolina exerce esse 

poder por meio de seu discurso, ou seja, pela escrita diarística. Em um trecho 

do livro, ela relata que quando as vizinhas (mulheres feras) invadem o seu 

barraco e seus filhos jogam pedras nela, ela responde:  

Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas, não pode 
compreender. Vou escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo que 
aqui se passa. E tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês 
com estas cenas desagradaveis me fornece argumentos. (JESUS, 2014: 20) 

Como se pode perceber no trecho acima, Carolina percebe o poder 

simbólico que essa competência, saber escrever, exerce sobre a comunidade. A 

escrita é um instrumento de poder que ela usa como forma de intimidar, 

ameaçar e se destacar nesse meio. Ainda, percebe-se também neste que trecho 

que ela representa essas mulheres de forma diferente como se descreve, ou 

seja, descreve essas mulheres muitas vezes como o seu Outro.  

Além disso, ao longo da obra, ela reforça os discursos em relação aos 

estereótipos femininos impostos pela sociedade patriarcal. De acordo com 

Foucault (2004), o sujeito está sempre determinado pelas ideias emanadas 

pela classe que domina ideologicamente determinada sociedade.  Como se 

pode inferir no seguinte trecho em que se refere às vizinhas:  “Tenho pavor 

destas mulheres da favela. Tudo quer saber! A língua delas é como os pés de 

galinha. Tudo espalha. (JESUS, 2014: 14). 

Simone de Beauvoir, na sua obra O segundo sexo (2009), faz uma análise 

dos mitos culturais que estruturam e regem a nossa sociedade patriarcal. Tais 

mitos culturais, como a mulher ser traiçoeira, por exemplo, colaboraram para 

construir as representações femininas, e o seu papel social que repercutem 

desde os tempos mais remotos até os dias de hoje na nossa sociedade.  Além 

disso, Beauvoir mostra como esses mitos são os pilares da nossa sociedade, 

que sustentam o patriarcado e que foram construídos para justificar as 

diferenças entre os sexos, enquanto o homem representa a transcendência, a 

mulher, a imanência. 

Muitos mitos que são ensinados, como, por exemplo, de que as mulheres 

que não poderiam confiar umas nas outras, de que mulher é falsa, interesseira, 

traiçoeira, de que tenta chamar mais a atenção, reforçam a ideia da mulher como 

ameaça para a outra mulher e teriam, segundo Beauvoir, o objetivo de legitimar 

a dominação masculina. E Carolina reproduz esse discurso patriarcal ao 

representar, na maioria das vezes, as mulheres e, também, os homens da favela.  

Carolina, ao longo da obra, representa os homens de acordo com o discurso 

patriarcal: homem provedor e dominador. Carolina não se casou e afirma que 

não inveja as mulheres da favela, pois “elas, tem que mendigar e ainda apanhar. 
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Parece tambor” (2014:16). Carolina, apesar de perceber a violência masculina, 

apresenta essa violência de forma naturalizada, e em algumas passagens 

manifesta até mesmo o seu desejo de ser homem “Eu queria ser homem, porque 

assim eu podia quebrar e bater. Então um homem me respondeu: -Eu queria ser 

mulher, mas só de dia. E todos sorriram” (2014: 112). 

De acordo com Flórez, essa autoridade nas representações de gênero  

existe y si manifiesta en la influencia de esse TÚ (la cultura) que impone su 
autoridade al yo. En los textos que estamos considerando existe identidade 
que mismo código autobiográfico, y que el sujeto no puede rehuir. Se trata 
de esa identidad connatural al género que supone una forma de 
autosubjeción y autoconstitución  a través de la cual, como sostiene 
Loureiro (1993:44) – el poder se ejercita de forma más sutil e insidiosa. Esta 
identidade es androcéntrica, y al mismo tiempo logocêntrica, puesto que el 
linguaje no puede constituirse sin un sujeto [...] (2001: 81-82). 

Dessa forma, Carolina é interpelada em seu discurso pela cultura, na qual 

está inserida (patriarcal e conservadora) e não há como separar esse sujeito 

dessa cultura. Por isso, ao representar os moradores da favela, Carolina reitera 

o discurso e se coloca na posição de outro. 
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UMA DISCUSSÃO SOBRE GÊNERO E ETNIA A 
PARTIR DAS IMAGENS DAS “PATROAS E 

BABÁS”DIVULGADAS NAS REDES SOCIAIS NAS 
MANIFESTAÇÕES “FORA DILMA” 

CÁTIA SIMONE RIBEIROBARCELLOS( UFPEL) 

RITA DE ARAUJO NEVES (FURG/UFPEL) 

INTRODUÇÃO 

No presente artigo, abordamos uma possibilidade de análise qualitativa 

de imagens através do Método Documentário, desenvolvido por Ralf Bohnsack 

(2010). Sabemos que o estudo e o uso das fontes imagéticas no campo das 

pesquisas em educação ainda é raro e nos propusemos a tecer algumas breves 

considerações acerca do método documentário de interpretação, bem como 

apresentarmos, os resultados de um exercício de interpretação de duas 

fotografias, a partir dessa metodologia.  A investigação em tela visa analisar as 

fotografias que tanta repercussão geraram nas redes sociais, como elemento 

para compreensão do próprio contexto social e cultural onde foram 

produzidas e divulgadas, a fim de, com essa prática, discutir aspectos 

relacionados ao gênero e à etnia, presentes em nossa sociedade. 

Nesse sentido, importante é registrar que, para atender às finalidades 

deste artigo, selecionamos duas fotografias relacionadas ao contexto político e 

cultural nacional da atualidade brasileira de modo a ilustrar as potencialidades 

da metodologia eleita como uma relevante ferramenta. 

Portanto, nossa intenção também é de apresentar os resultados da análise 

das referidas imagens adotando esse referencial metodológico e, quiçá, 

contribuir e provocar outros pesquisadores do campo do conhecimento da 

educação a também se engajarem na pesquisa através dessa potente 

ferramenta metodológica.  
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A INTERPRETAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PELO MÉTODO DOCUMENTÁRIO 

O advento da fotografia, primeiramente na Europa, no início do século 

XIX, criou uma ilusão geral de que esse tipo de imagem, de fato, retratava e/ou 

reproduzia a realidade tal qual essa se apresentava. Segundo o renomado 

pesquisador Gustavo Fischman (2006), estudioso das imagens: 

Durante la primera mitad del siglo XX, la multiplicación de fotos de la 
multitud urbana, de los mercados, los rascacielos, las fábricas y escuelas 
son testimonio de una noción moderna de progreso. Durante gran parte 
del período moderno, las imágenes capturadas en fotografías 
aspiraban a mostrar la realidad, “tal y cual como era” y por tanto el 
binomio reproducción/representación era crucial1 [...] (FISCHMAN, 
2006:81). [grifos nossos]. 

Todavia, os estudos desenvolvidos por pesquisadores das imagens, 

especialmente Roland Barthes (1984), questionaram essa lógica da certeza da 

realidade, trazida pela fotografia: 

Las imágenes fotográficas, así como en cualquier otro formato, no solo 
intervienen en la comprensión social de la “realidad” sino que también en 
los procesos de construcción de identidad a través de operaciones de 
representación y/o simulacro, porque las fotografías poseen la cualidad de 
exponer objetos y sujetos2.(BARTHES, 1984, apud FISCHMAN, 2006:81).  

Seguindo esse mesmo raciocínio, ao referir-se especificamente às 

fotografias nas pesquisas educacionais, Fischman (2010) afirma que: 

[...] ao utilizar imagens, tais como fotografias, não devemos considerá-las 
como neutros – simples documentos captados por uma lente (ou por um 
artista). Ao fazer isso, as limitaríamos a objetos “naturais”, quando, de fato, 
essas imagens são socialmente construídas dentro de regimes específicos 
de verdade [...] (FISCHMAN, 2008:119) [grifos nossos]. 

Além disso, destaca ainda que: “[...] para se entender a visualidade é 

preciso investigar tanto a percepção e a recepção de imagens quanto as 

condições culturais, sociais e econômicas que envolvem os produtores e os 

usuários da cultura visual” (FISCHMAN, 2008:115). Ressalta também a 

                                                           
1Livre tradução pelas autoras: Durante a primeira metade do século XX, a multiplicação de fotos das 

multidões urbanas, dos mercados, dos arranha-céus, das fábricas e das escolas foi testemunha de uma 
noção moderna de progresso. Durante grande parte do período moderno, as imagens capturadas nas 

fotografias aspiravam a mostrar a realidade, "tal e qual como era", e assim o binômio 

reprodução/representação foi crucial. 
2Livre tradução pelas autoras: As imagens fotográficas, bem como em qualquer outro formato, não só 

intervêm na compreensão social da "realidade", mas também nos processos de construção da identidade 

através de operações de representação e/ou simulação, porque as fotografias têm a qualidade de expor 
objetos e sujeitos.  
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importância de que os pesquisadores engajados nas pesquisas educacionais 

com imagens assumam uma postura crítica e reflexiva em relação a essas 

fontes, a fim de incorporar a cultura visual às suas pesquisas. 

Foi exatamente por aceitar esse desafio, o da incorporação da cultura 

visual às pesquisas educacionais, bem como a de assumir uma postura crítica 

em nossos estudos que buscamos uma metodologia de interpretação que fosse 

capaz de trazer rigor científico às nossas análises, oportunidade em que 

conhecemos o método documentário de interpretação.  

Importante salientar que embora a autoria do método seja atribuída a 

Karl Mannheim, em um artigo denominado “Contribuições para a teoria da 

interpretação das visões de mundo” (1921), na atualidade, quem trouxe luz e 

destaque à metodologia por ele criada foi o sociólogo alemão Ralf Bohnsack. 

Contemporâneo a Mannheim, introduzindo o acesso metodológico à 

compreensão pré-conceitual ou “ateórica”, também merecem destaque as 

contribuições da iconografia e da iconologia de Erwin Panofsky (2011). 

Ralf Bohnsack (2010), por sua vez, apresentou uma atualização da 

interpretação documentária criada por Mannheim, tanto do aspecto do método 

quanto da metodologia, na medida em que a transformou em um instrumento 

de análise para a pesquisa social empírica de caráter reconstrutivo. Ou seja, 

trouxe a reconstrução do terceiro nível de sentido, o documentário, para o 

centro da análise empírica (WELLER, 2005).Talvez a característica mais 

relevante dessa metodologia de interpretação seja o fato de que ela não parte 

de teorias ou modelos pré-concebidos que tentem, de forma vã, definir o 

sentido do que se deseja interpretar. Bohnsack (2010) defendia que o sentido 

exato ou próprio do objeto interpretado é impossível de ser alcançado, não 

havendo como o explicar de forma causal, uma vez que o sentido, no seu 

conteúdo mais autêntico, só pode ser mesmo interpretado e não definido. Para 

Bohnsack (2010), “a explicação teórica do conhecimento ateórico – como já 

dizia Mannheim – pressupõe um trabalho de interpretação e passa a ser tarefa 

do(a) pesquisador(a)” (WELLER, 2005:270). 

A singularidade e a particularidade da imagem em relação ao texto, ou 

seja, a especificidade da mensagem gráfica, do signo icônico, apresenta-se de 

maneira diferenciada no nível denotativo ou pré-iconográfico. Logo, no 

processo de decodificação da mensagem gráfica é necessário deter-se, 

primeiramente, à análise dos códigos conotativos ou iconográficos. Nesse 

sentido, num primeiro momento, em nível do senso comum, tendemos a 

construir mentalmente ações ou histórias relativas às imagens não abstratas, 

como, por exemplo, situações específicas que eventualmente tenham ocorrido 

no momento da produção da imagem. Portanto, Bohnsack (2010) sugere que a 

interpretação da imagem deverá ser iniciada num estágio aquém do nível 

iconográfico, ou seja, no nível pré-iconográfico, situado na análise da estrutura 

formal da imagem.  
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Essa forma, técnica ou metodologia de interpretação nos leva a analisar as 

imagens em todos os seus elementos, não mais de forma isolada, mas enquanto 

conjunto, em correlação aos demais aspectos da composição. Por fim, segundo 

o autor, na medida em que conseguimos apreender a imagem como um 

sistema autorreferencial ou singular nos é aberto um caminho que leva à 

compreensão da especificidade do espaço de experiências conjuntas dos 

produtores de imagens, por exemplo, ao sistema familiar e seus habitus 

familiares específicos. Logo, o método documentário de interpretação passa a 

ser um potente instrumento que permite a inserção do pesquisador em 

contextos sociais alheios, possibilitando a compreensão e conceituação das 

visões de mundo ou orientações coletivas de um grupo de sujeitos, suas ações e 

formas de representação.  

Feitos esses breves registros, acerca das imagens fotográficas e do 

método documentário de interpretação, passamos à análise das duas 

fotografias escolhidas intencionalmente (GIL, 2008) para as finalidades deste 

artigo, nominadas, respectivamente, como Figura 1 e Figura 2 e descrevemos 

sua interpretação, segundo essas etapas da metodologia de análise: 
 

Figura 1 - Imagem publicada em 13 de março de 2016, em diversas mídias sociais – à esquerda.Figura 2 

- Imagem publicada em 15 de março de 2016, em diversas mídias sociais – à direita. 

 

Fonte: Blog Rede Brasil Atual3Fonte: Blog Diário do Centro do Mundo 4 

 

 

                                                           
3 Disponível em:<http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/03/casal-leva-empregada-

a-protesto-e-expoe-parte-da-motivacao-contra-o-governo-dilma-9432.html> Acesso em agosto de 2016. 
4 Disponível em:<http://www.diariodocentrodomundo.com.br/na-polemica-sobre-a-baba-dos-protestos-
sobrou-para-as-servicais-de-gloria-maria-por-marcos-sacramento/>Acesso em agosto de 2016. 
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FASE 1- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL PRÉ-ICONOGRÁFICO: 

Nesta primeira fase da análise das imagens constantes das Figuras 1 e 2 pelo 

método documentário de interpretação é necessário responder à pergunta “o quê?”.  

Assim, passamos à análise, de cada uma das imagens, separadamente. 

 

FIGURA 1:  

 

A fotografia analisada é colorida.  

Verificamos que a fotografia apresenta, objetivamente, as imagens de 

seres humanos, que caminham num passeio público, pelo meio da rua e não 

pela calçada como normalmente esperado. Há três seres humanos adultos, no 

primeiro plano, consistindo dois em figuras femininas, de duas mulheres, uma 

branca de cabelos ruivos presos num coque e uma negra de cabelos pretos 

presos, usando um penteado ao estilo “rabo de cavalo” e um indivíduo 

masculino, branco com cabelos escuros curtos e sinais de calvície em fase 

inicial. No primeiro grupo, à esquerda de quem visualiza a fotografia, estão o 

homem e a mulher brancos, vestidos com uma espécie de uniforme, 

consistente em camisetas similares às de clubes esportivos de futebol, mas 

com largas listras verdes e amarelas, no sentido horizontal, além de um 

emblema bordado em vermelho, identificado como do esporte clube flamengo. 

As camisetas dos dois são iguais. O homem veste uma bermuda jeans até a 

altura do joelho e calça um tênis preto, além de estar de óculos escuros, 

enquanto a mulher veste um short, curto, na cor branca e está calçando um 

tênis nas cores verde e amarelo, além de também usar óculos escuros.  

No segundo grupo retratado, à direita de quem observa a fotografia, há 

uma mulher adulta e negra, que está vestida toda de branco, com uma 

bermuda e camiseta, além de calçar uma sapatilha também branca. Essa pessoa 

empurra um carrinho de bebês onde é possível enxergar, mesmo que 

parcialmente, a imagem de duas crianças, não sendo possível determinar seus 

gêneros, se feminino ou masculino. As duas crianças também estão trajadas 

como se estivessem uniformizadas, pois ambas usam bermudas azul marinho, 

camisetas amarelas e calçam sapatos amarelos. Todos os três indivíduos 

adultos descritos estão se deslocando, caminhando, pelo meio da rua, no 

sentido da direita para a esquerda da imagem retratada. 

Na mão direita da mulher de etnia branca, há uma guia de uma coleira em 

cuja extremidade oposta está amarrado um pequeno cachorro branco, que 

caminha, também pelo meio da rua, a seu lado direito. O homem não traz 

nenhum objeto nas mãos, mas faz um movimento com a mão esquerda o qual 

sugere que estava indo dar a mão à mulher branca que conduz o cachorro. 
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Logo atrás desse casal branco está a mulher negra, antes descrita, que empurra 

o carrinho de bebês com as duas crianças.  

Há outras quatro figuras humanas na imagem, mas todas em segundo 

plano, as quais, propositadamente vamos deixar de analisar em seus 

pormenores, em virtude do limite de páginas que temos para este artigo.  

Há dois elementos textuais presentes na fotografia, consistentes nos 

dizeres: “Rei do Mate”, que aparece parcialmente cortado na parte superior do 

texto, e “Visconde de Pirajá”. O primeiro dizer está grafado em branco sobre 

um fundo azul marinho, enquanto o segundo está escrito em vermelho, com 

uma linha sublinhada preta, sobre um fundo branco. Ambos os elementos 

sugerem tratar-se de fachadas de estabelecimentos comerciais. 

 

FIGURA 2:  

 

A fotografia analisada é colorida.  

Verificamos, inicialmente, que apresenta, objetivamente, no primeiro 

plano, as imagens de um grupo de cinco seres humanos, que parecem se 

deslocar da areia da orla marítima para o espaço da calçada que faz a fronteira 

entre a praia e o calçadão destinado aos pedestres. A conclusão de estar esse 

grupo de pessoas nesse local, a praia, se dá por conta das imagens presentes no 

segundo plano da fotografia, em especial a de um ser humano, aparentemente 

do gênero feminino, que está vestido apenas com um biquíni na cor amarela, 

além de usar um chapéu no estilo viseira, típicos daqueles usados na praia, na 

cor creme e também estar de óculos escuros. Somado a esse fato, é possível 

vislumbrar, ainda, no mesmo segundo plano da imagem, o próprio oceano, em 

tom de azul, parte das ondas que estouram na areia em tom branco, além de 

uma formação rochosa, aparentemente uma ilha, que está no plano mais 

distante da fotografia e centralizada na imagem. 

Do grupo de pessoas presente no primeiro plano da imagem, podemos 

perceber que três são adultos, do gênero feminino, enquanto outras duas são 

crianças, do mesmo gênero. Entre as três pessoas adultas, a que está 

centralizada na imagem é uma mulher negra, vestida com calça e camiseta 

pretas, usa óculos escuros pretos, dois pingentes dourados em cordões 

também dourados à volta do pescoço e está de cabelos soltos, pretos, na altura 

dos ombros. As outras duas pessoas adultas que integram o grupo, também são 

mulheres, aparentemente brancas, estando uma à esquerda e outra à direita do 

observador, em relação às demais pessoas que integram o grupo, incluídas as 

crianças. Essas duas mulheres têm em comum o fato de estarem vestidas 

ambas de branco, num traje que parece ser um uniforme, composto para a que 

está à esquerda do observador de uma bermuda até o joelho e uma camiseta, 

enquanto para a que está à direita de quem observa a imagem, de uma calça e 
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uma camiseta. Ambas estão com os cabelos presos em um penteado que sugere 

ser um coque. A primeira delas, à esquerda de quem observa a foto, traz na 

mão esquerda um objeto que parece ser um telefone celular preto, enquanto 

em relação à segunda, à direita do observador, não é possível visualizar as 

mãos, pois essas estão encobertas pela imagem de um balão que representa a 

cabeça do personagem homem-aranha e que está no primeiro plano da 

fotografia. Essas duas mulheres olham, cada um delas, para uma das crianças 

que estão fotografadas na imagem. No tocante às duas crianças que compõem o 

grupo, essas são negras, uma está mais próxima da calçada e à direita da 

mulher negra antes descrita e a outra um pouco mais atrás e abaixo, como se 

ainda estivesse sobre a areia da praia, mas também se deslocando em direção à 

calçada. As duas crianças, do gênero feminino, têm seus cabelos castanho-

escuros presos em um penteado de “rabo de cavalo” e estão quase que 

totalmente de costas para o observador, pois com seus corpos virados em 

direção ao mar. Não é possível inferir o que calçam nenhuma das pessoas 

retratadas, tendo em conta que a imagem só mostra seus corpos a partir da 

altura das canelas para as adultas e do joelho para as crianças. 

Entre suas mãos a mulher negra, centralizada na imagem para o 

observador, traz um pequeno objeto cuja imagem não está claramente 

revelada, mas que parece tratar-se de uma pequena bolsa e/ou carteira. 

Não há elementos textuais presentes na fotografia. 

FASE 2- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL ICONOGRÁFICO: 

Nesta fase, ainda respondemos à pergunta “o quê?” e procuramos 

identificar as tipificações do senso comum em relação à imagem analisada. 

 

FIGURA 1:  

 

Quanto à apresentação desses objetos cênicos, na percepção do senso 

comum, é possível afirmar que no primeiro grupo, à esquerda do observador, há 

um casal, representado pelos dois adultos brancos, antes descritos, no primeiro 

plano. No tocante ao segundo grupo de pessoas, à direita do observador, é possível 

inferir tratar-se a mulher negra de uma babá, considerando a roupa que veste, 

indicativa de um uniforme, somado ao fato de estar empurrando o carrinho de 

bebês, com as duas crianças brancas e trajadas tal qual o casal branco do primeiro 

grupo, o que leva a crer sejam as crianças filhos daquele casal e o próprio casal 

serem os empregadores/“patrões” da babá. Dessa forma, é possível verificar uma 

clara relação entre os dois grupos de indivíduos, pois a mulher negra que empurra 

o carrinho com as crianças segue o casal branco, caminhando da direita para 

esquerda, logo atrás desse casal.  
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FIGURA 2:  

 

No que se refere à apresentação dos elementos cênicos que compõem a 

imagem, na percepção do senso comum, podemos afirmar tratar-se o grupo de 

cinco pessoas de uma mãe negra, acompanhada das duas filhas negras e de 

duas babás brancas. Essa interpretação é possível, primeiro porque no 

contexto nacional, pelo conhecimento do senso comum, sabemos tratar-se a 

mulher negra que está no centro da imagem a como sendo a renomada 

jornalista da Rede Globo de televisão, Glória Maria. Somado a isso, também 

sabemos que essa jornalista tem duas filhas negras das quais se tornou mãe 

através da adoção. Ainda, no tocante às duas outras mulheres adultas que 

compõem a cena, podemos inferir tratarem-se das cuidadoras e/ou babás das 

crianças, tendo em conta o uniforme que vestem, característico dessa 

profissão, somado ao fato de estarem, cada uma delas, atentamente olhando 

para cada uma das duas crianças.  

Quanto à jornalista negra antes descrita, a composição cênica da 

fotografia nos faz acreditar seja ela a empregadora/“patroa” das duas babás, 

especialmente considerando a postura que assume na imagem, indicando 

posição de liderança, justamente por estar ela à frente das demais pessoas do 

grupo e denotando o movimento de saída do grupo do espaço da praia em 

direção à calçada, sendo seguida pelas demais integrantes desse grupo. Dessa 

forma, podemos verificar uma relação de subordinação das duas mulheres 

brancas, vestidas em uniformes, à mulher negra que lidera o grupo. 

FASE 3- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL ICONOLÓGICO/ICÔNICO: 

Nesta fase de análise vamos, finalmente, considerar o contexto da sua 

produção e tentar responder à pergunta “como?”, além de identificar o 

produtor da imagem.  

 

FIGURA 1: 

 

Embora essa imagem tenha sido divulgada em diversas mídias e redes 

sociais online, em nenhum desses sítios onde a imagem ainda está disponível 

há referência precisa ao seu autor, ou seja, à/ao fotógrafa/o responsável pela 

produção da imagem. Todavia, houve a identificação nessas mesmas redes 

sociais dos indivíduos fotografados, os quais, inclusive, se manifestaram nessas 

mesmas mídias acerca da divulgação de sua imagem, bem como reagiram às 



 

63 

 

críticas sofridas nesses sítios5. O casal branco foi identificado como Cláudio 

Pracownik e Carolina Maia Pracownik. Ele, vice-diretor de Finanças do 

Flamengo e também sócio diretor do Banco Brasil Plural, além de, 

anteriormente, ter sido membro do Conselho de Administração da Terra Brasis 

Resseguros, sócio e diretor executivo da Ágora Corretora e do Banco Pactual, 

vice-presidente financeiro das empresas Brasif e diretor de Operações do 

Banco Santander Brasil, Banco Bozano-Simonsen e Banco Meridional, 

enquanto ela ser sua esposa. No tocante à babá, da mesma forma, essa foi 

identificada como Maria Angélica Lima e assim como seus patrões reagiu à 

exposição de sua imagem nas redes sociais, manifestando-se a respeito6. 

Somado a isso, no contexto da produção da imagem em análise, temos que 

observar a época na qual foi produzida. De acordo com as informações 

presentes em todos os sítios online a fotografia foi produzida no dia 13 de 

março de 2016, em um bairro residencial da zona sul do Rio de Janeiro-RJ, nos 

arredores da praia de Copacabana, onde ocorria uma manifestação popular 

consistente em passeata nominada, alternativamente como “Fora Dilma”, 

“Contra a Corrupção” e “Fora PT”. Nesse período, conforme todos bem 

recordamos, havia uma clara divisão entre os cidadãos que participavam 

dessas manifestações populares, as quais ainda ocorrem e cuja divisão ainda 

persiste. O grupo que se manifestava contra o então governo da presidenta 

Dilma, afastada da presidência da república, em caráter definitivo, desde o 

último dia 31 de agosto do corrente em decorrência do julgamento de um 

processo de impeachment, é identificado pela nomenclatura pejorativa de 

“coxinhas” e está relacionado à elite branca e alienada de cidadãos brasileiros, 

muitos das classes média e alta. Estes, caracterizados pela conduta 

individualista, só gostariam de comer a melhor parte do frango, a coxinha, 

deixando as partes que sobram desse alimento ao restante da população. Esse 

grupo, usualmente nas manifestações populares das quais participa veste as 

cores verde e amarela, representativas da nacionalidade brasileira, e, muitas 

vezes, a própria camiseta da seleção brasileira de futebol, além de ostentar 

bandeiras do Brasil. 

O outro grupo, que se manifestava em favor da permanência do governo 

da presidenta Dilma também foi pejorativamente nominado como “petralhas”, 

em clara alusão ao apoio para o partido político Partido dos Trabalhadores 

(PT). Desse grupo, fariam parte a parcela mais economicamente desfavorecida 

da população, em especial os beneficiários dos programas sociais instituídos 

pelo governo do PT, além de intelectuais e parcela de indivíduos que se auto-

                                                           
5 Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2016/03/casal-leva-empregada-

a-protesto-e-expoe-parte-da-motivacao-contra-o-governo-dilma-9432.html> Acesso em agosto de 2016. 
6 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/baba-de-foto-de-manifestacao-que-
viralizou-reclama-de-exposicao-5111953.html#>Acesso em agosto de 2016. 
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nominou, em oposição ao conceito de “coxinha”, como os “comedores de pão 

com mortadela”, em referência a um dos embutidos mais baratos, consumido 

pelas classes populares. Esse grupo, por sua vez, nas manifestações populares 

das quais participa normalmente veste as cores vermelho, representativa do 

ideário socialista/comunista e também do partido político PT, além de ostentar 

bandeiras de partidos políticos identificados com o ideário 

socialista/comunista, entre as quais, especialmente, a bandeira do PT, partido 

da então presidenta da república. Evidentemente, há parcela da população que 

não se identifica com nenhum desses dois grupos, mas que, ainda assim, 

participa de forma pacífica das manifestações populares referidas. 

Feita essa importante referência ao maniqueísmo político acentuado no 

país a partir do desencadeamento do processo de impeachment da presidenta 

Dilma, passamos a analisar a imagem da Fig.1.  

De todo o exposto, nos parece evidenciado que o casal branco fotografado 

na imagem pertence ao grupo identificado como “coxinhas”. Nesta fase da 

análise, também importa compreender a composição formal da imagem, a fim 

de entender a relação entre os elementos que a compõem. Cabe dizer, assim, 

como já analisado na primeira fase, que é possível dividir a imagem em dois 

grupos de pessoas. Quanto à coreografia cênica, não é possível inferir nenhuma 

preferência, destaque ou proeminência a nenhum dos dois grupos que ocupam 

praticamente o mesmo espaço na fotografia analisada.  

Nesse sentido, percebemos que no tocante à apresentação dos objetos 

cênicos e, em especial, quanto aos sinais presentes nesses objetos, que é 

possível identificar uma relação marcada e proeminente entre as três imagens 

humanas do primeiro plano da imagem, a qual denota uma subordinação da 

mulher negra em relação ao casal branco, evidenciada pelo fato de que essa 

segue o casal, em caminhada, empurrando o carrinho de bebê onde estão os 

filhos daquele casal. Também nos parece relevante o fato de que essa mulher 

branca está vestida de forma marcadamente diferente àquela usada pelo casal, 

pois a mulher negra, identificada como babá, veste um uniforme branco, 

deixando muito evidente o fato de que não é igual ou não se confunde, 

socialmente, com o seu casal de “patrões”. 

Quanto aos elementos textuais, já descritos na 1ª fase de análise, 

compreendemos que são similares e indicativos de fachadas de 

estabelecimentos comerciais, como já referido antes. É importante atentar 

ainda que, a data eleita pelo/a produtor/a da fotografia para a divulgação da 

mesma nas redes sociais, o dia 13 de março de 2016, é exatamente o mesmo 

dia em que houve essa manifestação popular do grupo dos “coxinhas” na orla 

da praia de Copacabana. Assim, tendo em vista todo o contexto de produção da 

fotografia, nos parece ter querido o/aprodutor/a/fotógrafo/a justamente 

causar a polêmica que causou, ao divulgar a aludida imagem nas redes sociais, 
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provocando, com essa atitude, a acalorada discussão travada a partir dessa 

divulgação como simbólica da resistência de uma parcela da população às 

políticas sociais que são marcas dos governos petistas e que teriam deixado 

muitos setores da direita insatisfeitos, além de trazer à baila a discussão sobre 

a desigualdade social e racial no país, da simbologia das condições de 

subemprego a que algumas empregadas domésticas estão submetidas, entre 

outros aspectos. Logo, considerando todos os elementosdescritos, parece 

evidenciado que o/a produtor/a está fazendo uma clara crítica ao grupo 

popular identificado como “coxinhas”.  

 

FIGURA 2:  

 

Da mesma forma havida com a Fig. 1, no tocante a imagem da Fig. 2, que 

também foi divulgada em diversas mídias e redes sociais online, nenhum 

desses sítios onde a imagem ainda está disponível traz a referência precisa 

acerca de seu autor, ou seja, à/ao fotógrafa/o responsável pela produção da 

imagem. Diferente do que passa na Fig. 1, aqui, no tocante à Fig. 2, sequer foi 

possível identificar, com precisão, a data da produção da fotografia. Tão-

somente se sabe que esta imagem foi postada nas redes sociais, três dias após a 

primeira, portanto no dia 15 de março de 2016, por um dos partidários das 

manifestações populares nominadas, alternativamente como “Fora Dilma”, 

“Contra a Corrupção” e “Fora PT”, entre outras denominações e identificado 

com o grupo tarjado como “coxinhas”, justamente em apoio ao casal branco, 

que protagoniza a primeira imagem aqui analisada. No tocante à análise do 

contexto de divulgação dessa segunda imagem, nos reportamos à análise já 

procedida no tocante à Fig. 1, pois se trata do mesmo contexto. 

Nesta fase da análise, também importa compreender a composição 

formal da imagem, a fim de entender a relação entre os elementos que ela 

contém. Cabe destacar, assim como já analisado nas fases anteriores, que 

quanto à coreografia cênica podemos inferir preferência, destaque ou 

proeminência à pessoa da mulher negra, a jornalista Glória Maria, “patroa” 

das duas babás e mãe das duas crianças, a qual está, na análise da 

composição planimétrica da fotografia, em posição centralizada e destacada 

na imagem, quando comparada às demais pessoas que compõem a cena 

fotografada. Nesse sentido, percebemos que no tocante à apresentação dos  

objetos cênicos e, em especial, quanto aos sinais presentes nesses objetos, 

que é possível identificar uma relação marcada e proeminente entre os 

sujeitos que compõem a fotografia, sendo revelada uma relação de 

subordinação das duas babás para com a “patroa”. Nessa banda, também nos 

parece relevante o fato de que essa mulher negra está vestida de forma 

marcadamente diferente àquela usada pelas babás brancas, pois a mulher 
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negra, identificada como a “patroa” está toda vestida de preto, enquanto as 

babás vestem um uniforme branco, deixando assim, muito evidente o fato de 

que não é igual ou não se confunde, socialmente, com suas subordinadas.  

Assim, tendo em vista todo o contexto de produção/divulgação desta 

fotografia, nos parece ter querido seu/sua produtor/a/fotógrafo/a e/ou 

divulgador/a justamente causar a polêmica que causou, quando contrapôs 

esta imagem da Fig. 2 à primeira, manifestada a Fig. 1, acirrando a discussão 

que já estava presente nas mídias sociais. Logo, considerando todos os 

aspectos descritos, nas fases anteriores desta análise, parece evidenciado 

que esta segunda imagem foi divulgada em apoio aos “patrões” presentes na 

Fig. 1, identificados como “coxinhas”, conforme já esclarecido quando da 

análise da outra fotografia.  

Finalmente, concluídas as análises das duas fotografias pelo método 

documentário, retomamos o referencial teórico que a endossa e lembramos 

que Bohnsack (2010) sugere que uma das formas de verificação da potência da 

metodologia de interpretação de imagens trazida pelo método é justamente a 

comparação entre distintas imagens, de um mesmo contexto e/ou de contextos 

diversos, justamente a fim de que se perceba o quanto as fontes imagéticas são 

capazes de revelar acerca daquele contexto analisado. Logo, quando 

comparamos as duas imagens eleitas para a discussão trazida neste artigo nos 

parece clara a relação estabelecida entre ambas por seus/suas produtores/as, 

especialmente quando consideramos que a segunda imagem foi veiculada nas 

mídias sociais exatamente para contrapor a primeira. Com a nítida intenção de 

fazer parecer que nada há a ser discutido sobre a primeira imagem, pois assim 

como há patroas brancas com babás negras também há o oposto. 

Todavia, não é possível a discussão, nem mesmo a análise dos elementos 

imagéticos, se desconsiderado o seu contexto de produção. Assim, nos parece 

no mínimo ingênua a crença do/a produtor/a da segunda imagem que quis 

fazer parecer usual o fato de patroas negras terem babás brancas, pois quando 

considerado o contexto nacional brasileiro sabemos que essa imagem não é 

representativa de nossa realidade social. 

Ademais, da análise comparativa entre as interpretações das duas 

imagens compreendemos que emergem duas categorias de suma relevância: 

a etnia e o gênero. 

O ponto nevrálgico de toda a discussão gerada nas redes sociais acerca 

das imagens aqui analisadas nos parece estar no fato de que a babá da 

primeira imagem era da etnia/raça negra, assim como o era a patroa na 

segunda imagem.  É de relevo ainda atentar para o fato de que as figuras 

centrais na discussão e contraposição das duas imagens são pessoas do gênero 

feminino: primeiro a babá e depois a patroa, ambas mulheres negras. 
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DISCUTINDO AS CATEGORIAS ETNIA E GÊNERO,  
EMERGENTES DA ANÁLISE 

É importante salientar que os principais objetivos desse trabalho são 

apresentar a metodologia do uso de imagens a partir do Método Documentário 

de Interpretação, bem como estimular outros/as pesquisadores/as para o uso 

deste método. Porém, compreendemos ser necessária também uma discussão 

mais apurada, ainda que breve, sobre as categorias etnia e gênero que estão 

diretamente imbricadas nas imagens escolhidas. 

Como já mencionado o autor Bohnsack (2010) destaca a importância do 

tratamento das imagens no âmbito da pesquisa qualitativa e chama atenção 

para as formas de entendimento das imagens como meio de comunicação. 

Assim sendo, ele realça que as imagens não apenas representam o mundo e a 

realidade social, mas os produzem e constituem orientando ações e práticas 

diárias de representações, o que no caso discutido aqui, nos dizem dos lugares 

para as mulheres e, em particular, para as mulheres negras. 

Acreditamos ser interessante destacar o fato de que o Brasil possui, em se 

tratando das grandes regiões, das unidades da federação e regiões 

metropolitanas um total de 191. 796 pessoas assim distribuídas: 48,2% são 

brancas, 6,9% são pretas, 44,2% são pardas e 0,7% são amarelas ou indígenas 

(IBGE, 2010)7. Mesmo sabendo que a maioria da população brasileira é de 

negros/as (51,1% somando pretos/as e pardos/as) esses dados não se 

configuram em termos de visibilidade no sentido de assumir a negritude desse 

país enquanto afro-brasileiros/as. O fato de vivermos numa sociedade racista e 

preconceituosa, não permite a população o sentimento de pertença e o 

fortalecimento de sua constituição a partir do referencial de origem africana. 

A construção da identidade afro-brasileira está imbricada em relações de 

poder por meio de processos conflituosos como os apresentados na análise das 

imagens apresentadas que ganhou as redes sociais, o que ocorre todos os dias. 

Os lugares sociais e os empregos ocupados pelos/as negros/as estão fadados a 

serem os de menos prestígios, como por exemplo, o trabalho doméstico que 

está sendo discutido, para muito além do fato de ser um trabalho honesto e de 

grande valor. Como em muitos países do mundo, a legislação brasileira “define 

o trabalho doméstico remunerado como aquele realizado por pessoa maior de 

16 anos que presta serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de 

finalidade não-lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas” e 

inclui nessa categoria as pessoas que trabalham como cozinheiro/a, babá, 

faxineira/o, jardineiro/a, acompanhante de idosos/as entre outros 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2009). 

                                                           
7 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009. 
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Se forem analisados os dados referentes ao Brasil e o trabalho doméstico 

vamos observar que essa ocupação é das mulheres e, em especial, das mulheres 

negras. O Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) analisou a década 

entre 1999 e 2009, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

sobre o trabalho doméstico e no ano de 2009, 7,8% do total de ocupados no país, 

cerca de 7,2 milhões de trabalhadores/as exerciam essa atividade, porém a 

mesma não tem importância igual entre homens e mulheres, assim como para 

negros/as e brancos/as. Enquanto apenas 1% dos homens ocupados eram 

trabalhadores domésticos, essa proporção alcançou 17% das mulheres e em 

relação às trabalhadoras domésticas negras no mesmo ano de 2009 eram 21,8% 

frente a 12,6% das brancas (IPEA, 2011; FARIA et al, 2014). 

Os números apresentados vão nos levar a pensar sobre as representações 

acerca das tradicionais concepções de gênero, nas quais está dito que o trabalho 

doméstico é habilidade natural das mulheres e também nos expõe da população 

feminina negra, de uma herança escravista da sociedade brasileira que combina os 

fatos da desigualdade para as mulheres negras, associando outras questões como a 

menor escolaridade, maior nível de pobreza, no qual o trabalho doméstico 

desqualificado, em muitas vezes desregulado e de baixos salários constitui-se 

como uma das poucas opções de emprego (PINHEIRO; MADSEN, 2011).  

Na medida em que apresentamos esses dados, convidamos os/as 

leitores/as a voltarem à análise das imagens, principalmente da figura 1, tendo 

em vista o contexto da sua produção, no qual, como salientamos, podemos 

perceber a provável intenção do fotógrafo em suscitar a polêmica que causou 

travando a discussão em torno de uma parcela da população que vive de 

maneira desigual social e racialmente no país, em condições muitas vezes de 

subempregos, entre outros aspectos. Sendo assim, é importante refletir que: 

O tema da desigualdade entre mulheres negras e brancas em relação ao 
trabalho doméstico deve ser tratado de acordo com o que preconizam 
Bernardino‐Costa, Figueiredo e Cruz (2011). A análise sobre trabalho 
doméstico, tema tão caro a mulheres – meninas, adolescentes e adultas –, 
merece uma reflexão sobre suas implicações em sua vida. Consideramos 
primordial levantar questionamentos que nos permitam compreender a 
difícil tarefa da conquista de direitos para as mulheres, negras, pobres e que 
exercem atividades profissionais no mundo doméstico, espaço este já 
levantado por vários teóricos como lugar de não prestígio, de não cidadania, 
de não direito, de não pessoa. (FARIA; FERREIRA; COUTINHO, 2014: 357). 

A luta por melhores condições de vida pelas mulheres tem configurado 

algumas peculiaridades no mundo do trabalho como, por exemplo, a 

feminização nas últimas décadas, mas além da divisão sexual do trabalho tem 

reforçado uma divisão racial do trabalho – na medida em que as mulheres 
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negras também têm ocupado o seu lugar. Embora esse lugar seja ainda 

demarcado pela subalternização e sob a ótica de estereótipos, construções de 

gênero e raça naturalizados e inferiorizados. Muitas pessoas ainda acreditam 

que lugar de mulher e, principalmente de mulher negra, é na cozinha. 

A categoria gênero elaborada pelas estudiosas feministas nos anos 1980 

para explicar as desigualdades existentes e persistentes entre os sexos, foi e 

ainda é uma categoria útil para análise histórica dessas desigualdades. Estas, 

por sua vez, se configuram nas diferenças percebidas entre os sexos e nas 

formas de significação a partir das relações de poder e de dominação. 

Precisamos trabalhar para a desnaturalização dessas construções de gênero, 

que colocam em oposição o masculino e o feminino, que dizem respeito aos 

trabalhos exercidos pelos homens e aos trabalhos exercidos pelas mulheres, os 

quais, em todas as sociedades, os exercidos pelos homens são mais valiosos. 

Precisamos contar a história de maneira diferente do que vem sendo contada 

até hoje, percebendo homens e mulheres como sujeitos políticos e ideológicos 

que querem produzir a sua própria história (BARBOSA E SOARES, 2012). 

Necessário se faz construir linguagem de combate a preconceitos contra os/as 

negros/as, contra as mulheres e contra todos/as os/as que são agredidos/as e 

prejudicados/as por discriminações. Temos sido convocados/as a criar 

condições para o fortalecimento do pertencimento étnico-racial e de gênero, 

acima de tudo para as mulheres negras da nossa sociedade. Valorizar e criar 

condições que fortaleçam a negritude, que reconheçam e respeitem as 

contribuições desse povo para nação brasileira, isso se torna tarefa central e 

complexa para esse milênio (SILVA, 2015). Precisamos entender a construção 

histórica, social, cultural e política desse país, admitir que somos racistas e 

preconceituosos para avançarmos nas discussões das questões étnico-raciais e 

de gênero. 

Na história do Brasil, que herdou uma tradição escravista do Período 
Colonial, as mulheres brancas e negras trabalhavam de formas distintas, 
exerceram as tarefas delegadas a elas pela sociedade patriarcal e colonial da 
época. As mulheres negras escravizadas eram forçadas a executar tarefas 
dentro da casa grande; cuidavam da limpeza do ambiente, lavagem de 
pratos e roupas, cozinhavam e cuidavam das crianças brancas e dos 
doentes. Já as mulheres brancas bordavam, gerenciavam as atividades da 
casa e educavam seus filhos. Analisando essa relação desde o Período 
Colonial até os dias atuais, há dois componentes que geram desigualdades 
entre as mulheres negras e brancas, a questão racial e a questão de gênero 
(BARBOSA; SOARES, 2012: 5). 

Assim sendo, voltando às imagens analisadas, quando falamos que nos 

parecia pelo menos ingênua a crença do/a produtor/a da segunda imagem 

quando esse/a quer mostrar que parece ser usual o fato de patroas negras 

terem babás brancas, depois de toda discussão aqui apresentada, percebemos 



 

70 

 

que vai muito além disso, pois o que o/a fotógrafo/a quis mesmo foi omitir a 

realidade social brasileira de que somos racistas, preconceituosos e que 

sabemos sim que muitas das mulheres negras ocupadas são as babás e as 

cuidadoras das crianças desse pais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de tudo que foi exposto gostaríamos de colocar algumas 

considerações finais, não no sentido de fechar o texto, mas no de levar os/as 

leitores/as a junto conosco refletir sobre as questões que trouxemos à discussão. 

O desenvolvimento das investigações em curso, por meio da metodologia de 

análise das imagens através do método documentário de interpretação, tem 

mostrado como produtiva essa metodologia para atender às questões de 

pesquisa que envolvem nossos estudos. Os resultados preliminares desses 

estudos demonstram a riqueza do uso das imagens como fontes nas pesquisas 

educacionais e do método documentário como ferramenta metodológica de 

análise, capaz de trazer importantes contribuições para as discussões e 

compreensão acerca do contexto social e dos espaços investigados.   

Enfim, compreendemos que trabalhar com esta metodologia de análise é 

iluminar e elevar as imagens à categoria de fontes legítimas e poderosas. 

É importante também refletir sobre o fato de que no mercado de trabalho 

as mulheres negras são discriminadas duplamente: pelo gênero e pela etnia. O 

preconceito contra essas trabalhadoras reforça a demarcação dos espaços para 

elas dificultando o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Até porque as 

atividades domésticas da qual falamos são desvalorizadas e não reconhecidas 

como trabalho pela sociedade, sendo historicamente exercidas por mulheres e 

mulheres negras, evidenciando a existência das desigualdades de gênero e 

etnia na nossa sociedade. Ao observarmos, pela última vez as imagens, 

devemos atentar para o fato de que em ambas as figuras, as mulheres negras 

são centrais na discussão, sendo uma a babá e a outra a patroa. Por esse motivo 

nossas categorias de análise foram o gênero e a etnia engendrados no mundo 

do trabalho em uma sociedade branca, masculina, capitalista e que reforça as 

desigualdades sociais, no campo do trabalho e do trabalho doméstico. 
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O DISCURSO DA “MULHER ENFURECIDA” 
PRESENTE NA IMAGEM DA PRESIDENTA 

DILMA NA CAPA DA REVISTA ISTOÉ 

RITA DE ARAUJO NEVES (FURG/UFPEL) 

HELENA DE ARAUJO NEVES (UFPEL) 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo, nos propusemos a tecer algumas breves considerações 

acerca do método documentário de interpretação, bem como apresentarmos, 

de forma sucinta, os resultados de um exercício de interpretação de uma 

imagem, consistente na capa de uma revista de ampla circulação no país, na 

qual está estampada uma fotografia da face da então presidenta da república, 

Dilma Rousseff. A investigação em tela visa a analisar a imagem que tanta 

repercussão gerou nas redes sociais, como elemento para compreensão do 

próprio contexto social e cultural onde foi produzida e divulgada essa imagem, 

a fim de, com essa prática, discutir aspectos relacionados ao gênero, às 

relações de poder e à histórica violência de gênero, presentes em nossa 

sociedade e, consequentemente, nos ambientes educacionais onde 

desenvolvemos nossas pesquisas. 

Nesse sentido, importante registrar que para atender as finalidades deste 

artigo, selecionamos uma fotografia relacionada ao contexto político e cultural 

nacional de modo a ilustrar as potencialidades da metodologia eleita para 

analisar imagens, como uma relevante ferramenta para o estudo do currículo 

de escolas inseridas nesse contexto. 

Sabemos que o estudo e uso das fontes imagéticas no campo das pesquisas 

em educação ainda é reduzido,ao levarmos em consideração todo o campo, que é 

bastante vasto1. Assim, propusemos uma análise qualitativa de imagens através 

do método documentário, desenvolvido por Ralf Bohnsack (2010).  

                                                           
1 Como mencionaremos a seguir. 
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Portanto, neste estudo, nossa intenção é apresentar uma metodologia de 

interpretação de imagens, através do método documentário, trazendo os 

resultados de um exercício de interpretação de uma fotografia constante de 

uma capa de revista de ampla circulação nacional. É nossa finalidade, também, 

que ao adotar esse referencial metodológico, quiçá, contribuir e provocar 

outros pesquisadores do campo do conhecimento da educação, um doslocus 

em que dedicamos nossos estudos, a também se engajarem na pesquisa 

através dessa potente ferramenta metodológica.  

O MÉTODO DOCUMENTÁRIO DE INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS 

O renomado pesquisador Gustavo Fischman (2008), com importantes 

pesquisas no campo da educação e imagens, já destacava, em levantamento 

realizado nas pesquisas educacionais nos Estados Unidos, a dificuldade do uso 

das imagens como fonte nessas pesquisas. Entendemos, de acordo com 

levantamento recente realizado na plataforma Scielo2, em junho de 2016, que 

essa realidade se reproduz também no Brasil, no campo das pesquisas em 

educação. De acordo com esse estudioso: 

Apesar de notáveis esforços, a educação como campo de investigação tem 
tendido a evitar um questionamento sobre a cultura visual, bem como os 
debates necessários acerca do valor epistemológico das imagens na 
pesquisa educacional [...] 
Ao contrário, a crítica em algumas das mais importantes revistas norte-
americanas em pesquisas educacionais – tais como Educational Researcher, 
Harvard Educational Review, Teachers College Record, Review of 
Educational Research, Journal of Educational Policy e Comparative 
Education Review – demonstra que são gastos mais esforços para encontrar 
um equilíbrio adequado entre o uso de palavras e números, típicos do 
debate sobre pesquisa quantitativa e qualitativa (FISCHMAN, 2008: 110). 
[grifos nossos] 

Porém, para esse estudioso, o descarte e/ou ignorância dos aspectos visuais 

nas pesquisas educacionais vai além da economia e da pragmática do mundo 

editorial associada à lógica de avaliação acadêmica na qual os editores das 

revistas e os críticos de conferências, na academia, exigem que os pesquisadores 

traduzam a complexidade visual de suas pesquisas com imagens em palavras e 

números, desconsiderando, inclusive, o alto custo do uso de imagens nas 

publicações. Para o professor, há outros obstáculos, problemas e 

                                                           
2 Foram encontrados 3.551 artigos científicos, dos quais o primeiro data de 1959 e o último do corrente 

ano. Cumpre salientar que para o levantamento realizado o descritor utilizado foi “imagens”. A partir da 

leitura dos 3.551 títulos dos artigos científicos encontrados foi possível identificar que grande parte das 

publicações figuravam em áreas como: geografia, matemática, medicina, odontologia e agronomia, mas 
em inexpressiva quantidade no campo da educação. 
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impossibilidades na incorporação da cultura visual à pesquisa educacional, mas 

ainda obscuros e sobre os quais se propõe a refletir (FISCHMAN, 2008). 

Segundo seus estudos, uma das suspeitas para esse fenômeno está no fato 

de que muitos estudiosos e intelectuais duvidam do valor das imagens, 

especialmente das fotografias como fontes capazes de produzir um 

conhecimento mais preciso sobre a sociedade, pois para esses estudiosos as 

fotografias produzem imagens distorcidas da realidade. Nessa lógica, a falta de 

interesse pelas imagens gráficas no campo da pesquisa educacional foi 

identificada como um fenômeno nominado por Mitchell como “virada pictórica”, 

manifestado em decorrência da saturação e bombardeio das sociedades 

contemporâneas pelas imagens e, em decorrência disso, a atenção que passou a 

ser dada pelos cientistas sociais à influência da cultura visual e seus usos cada 

vez mais sofisticados (MITCHELL, 1987 apud FISCHMAN, 2008). Apesar disso, é 

importante destacar que o campo da educação, como já mencionado, é muito 

vasto. E que apesar de muitas áreas da educação ainda não se apropriarem do 

uso das imagens, existem outras que o fazem, ainda que tenham demorado para 

legitimar tal uso, como é afirmado por Fischman (2008). Haja vista, por exemplo, 

o campo da História da Educação – que se utiliza muito de fontes imagéticas. 

Contudo, é também importante considerar que nem sempre usa metodologias de 

análise de imagem, mas de apropriações dessas imagens como fontes de 

pesquisa para analisar infinitas categorias de análise. 

O pesquisador destaca ainda que: “[...] para se entender a visualidade é 

preciso investigar tanto a percepção e a recepção de imagens quanto as condições 

culturais, sociais e econômicas que envolvem os produtores e os usuários da 

cultura visual” (Ibidem, p.115). Ressaltando também a importância de que os 

pesquisadores engajados nas pesquisas educacionais com imagens assumam uma 

postura crítica e reflexiva em relação a essas fontes, afirmando que: 

A incorporação das culturas visuais requer que os pesquisadores 
educacionais incorporem, criticamente, a moção de investigação e reflexão 
sobre o que vemos, e como essas imagens são construídas e reconstruídas 
por todos os participantes de qualquer projeto de pesquisa. Essa reflexão 
crítica não é uma mera extensão do velho ditado: Uma foto vale mais do que 
mil palavras. Certamente, tal ditado não é desatualizado, pois ainda serve 
como explicação para uma experiência imediata para a maioria das pessoas 
em todo o mundo. No entanto, deve-se notar que, se uma foto vale mais do 
que mil palavras, para entendê-la, refletir sobre ela ou explicá-la, 
precisamos usar mil e uma palavras. Ainda assim, não há nada transparente 
ou inerentemente verdadeiro no mundo das imagens. [...] (FISCHMAN, 
2008:119) [grifos nossos]. 

Por fim, argumenta que o reconhecimento e a inclusão da cultura visual e 

das imagens nas pesquisas educacionais só será significativo se essas não 
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forem reduzidas à mera repetição das abordagens que usam as imagens com o 

único objetivo de fazer propaganda para um projeto de pesquisa, pois para ele: 

O importante é incorporar à pesquisa educacional os problemas e 
métodos de coleta de dados; interpretar e representar (ou 
apresentar) as imagens e a visualidade; incluir novas questões e novos 
atores; rever velhos argumentos; e criar projetos abrangentes e socialmente 
relevantes. Incorporar a cultura visual à pesquisa educacional não é tarefa 
fácil, pois implica problemas epistemológicos e metodológicos [...] 
(NÓVOA, 2000, apud FISCHMAN, 2008: 122). [grifos nossos] 

Foi exatamente por aceitar esse desafio, o da incorporação da cultura 

visual às pesquisas educacionais, que buscamos uma metodologia de 

interpretação para as imagens usadas em nossas pesquisas que trouxesse rigor 

científico às nossas análises, oportunidade em que conhecemos o método 

documentário de interpretação.  

Ainda que a autoria do método documentário de interpretação seja 

atribuída a Karl Mannheim, em um artigo denominado “Contribuições para a 

teoria da interpretação das visões de mundo” (1921), na atualidade, quem 

trouxe luz e destaque à metodologia por ele criada foi o sociólogo alemão Ralf 

Bohnsack. Contemporâneo a Mannheim, introduzindo o acesso metodológico à 

compreensão pré-conceitual ou ateórica, também merecem destaque as 

contribuições da iconografia e da iconologia de Erwin Panofsky (2011). 

Para Mannheim, foi fundamental reconhecer e estabelecer a diferença 

entre objeto natural, coisa, objeto concreto, e produto cultural - a forma como 

um determinado grupo de pessoas pensa ou age, a qual é moldada pelo 

contexto cultural onde está inserido. Mais do que isso, o estudioso destacava a 

dificuldade de expressar, teoricamente, um conhecimento adquirido 

culturalmente, de forma ateórica, conforme denominado por ele. Entendia que 

no processo de interpretação existem três níveis de sentido: o objetivo ou 

imanente, o expressivo e o documentário. O primeiro é aquele que ocorre 

naturalmente, num gesto, símbolo ou forma de uma obra de arte, por exemplo. 

O segundo nível manifesta-se através das palavras ou das ações, como 

expressões ou reações a algo. Finalmente, o terceiro nível é o documento de 

uma ação prática. No exemplo do autor, uma obra de arte é um produto 

cultural e não um mero objeto natural; sua compreensão ultrapassa o primeiro 

nível de interpretação, sendo necessário que passemos pelos três níveis, 

percebendo seu contexto de produção e/ou inserção (WELLER, 2005).  

Ralf Bohnsack, por sua vez, apresentou uma atualização da interpretação 

documentária criada por Mannheim, tanto do aspecto do método quanto da 

metodologia, na medida em que a transformou em um instrumento de análise 

para a pesquisa social empírica de caráter reconstrutivo. Ou seja, trouxe a 
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reconstrução do terceiro nível de sentido, o documentário, para o centro da 

análise empírica (WELLER, 2005). 

Talvez a característica mais relevante dessa metodologia de interpretação 

seja o fato de que ela não parte de teorias ou modelos pré-concebidos que 

tentem de forma vã definir o sentido do que se deseja interpretar. Bohnsack 

defendia que o sentido exato ou próprio do objeto interpretado é impossível de 

ser alcançado, não havendo como explicar o sentido de forma causal, uma vez 

que o sentido, no seu conteúdo mais autêntico, só pode ser mesmo 

interpretado e não definido. Para Bohnsack, “a explicação teórica do 

conhecimento ateórico – como já dizia Mannheim – pressupõe um trabalho de 

interpretação e passa a ser tarefa do(a) pesquisador(a)” (WELLER, 2005:270).  

Bohnsack (2010) destaca a importância do tratamento das imagens no 

âmbito da pesquisa qualitativa, como sistemas autoreferenciais reconhecendo 

e, portanto, atribuindo-lhes um status metodológico, o que também traz 

consequências para as formas de entendimento das imagens como meio de 

comunicação. Ele destaca e diferencia dois processos de entendimento icônicos 

bem distintos: a comunicação sobre imagens e o entendimento através de 

imagens. Para ele, um entendimento através de imagens significa que nosso 

mundo e nossa realidade social não são apenas representados por imagens, 

mas sim produzidos e constituídos por elas e, num entendimento mais amplo, 

deveríamos reconhecer a importância das imagens como orientadoras das 

nossas ações e práticas diárias. Portanto, o conhecimento e a orientação da 

prática diária através da iconicidade, ou seja, das imagens mentais, acontece de 

forma pré-reflexiva, porque o entendimento icônico está enraizado no 

conhecimento implícito, no conhecimento “aleatório”, conforme denominado 

por Karl Mannheim (1982, apud BOHNSACK, 2010). 

Assim, a ação habitual e rotineira, segundo Bohnsack (2010), é estruturada, 

acima de tudo, pelo conhecimento aleatório ou implícito que é transmitido por 

meio da iconicidade, por exemplo, nas imagens de lugares sociais e em práticas 

incorporadas da ação, enquanto a transição da interpretação na esfera de 

conhecimento explícito para o conhecimento implícito ou ateórico é o que ele 

denominou de transição da iconografia para a iconologia. Essa transição 

corresponde à mudança de significado imanente ou literal para significado 

documentário, no sentido de Mannheim (1982, apud BOHNSACK, 2010) e essa 

mudança de significado corresponde, por sua vez, a uma mudança de 

mentalidade e perspectiva de análise. Para o autor, a passagem do nível de 

interpretação pré-iconográfico para o nível iconográfico pode ser caracterizada 

como a passagem para a atribuição de motivos ou para se chegar ao motivo. 

Em contraste a esse procedimento iconográfico de análise, o autor 

apresenta o procedimento de interpretação iconológica, a qual se caracteriza 

justamente pela ruptura com as pré-suposições do senso comum, leigo ou 
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erudito. Neste ponto de análise, agora, a mentalidade é radicalmente diferente 

da anterior e da questão “o quê?”, pois agora se questiona “como?”. A 

preocupação, o foco, está no modus operandi da produção da imagem e com a 

pergunta “como?” podemos acessar ao significado ou conteúdo intrínseco 

daquela. Para Bohnsack (2010) esse significado característico que se 

autodescreve também é chamado de habitus e essa concepção de habitus pode 

se referir tanto a fenômenos individuais, quanto a fenômenos coletivos, 

relativos ao meio social. Logo, a interpretação icônica proposta por Bohnsack 

(2010) parte de um nível pré-iconográfico, principalmente da composição 

formal da imagem e poderá ser bem sucedida exatamente quando o 

conhecimento sobre a imagem representada é, por assim dizer, 

metodologicamente, posto de lado ou isolado.  

Porém, a questão é: como fazer isso? Como transferir essa estratégia de 

interpretação de imagens para a iconicidade e suas leis imanentes?  

A singularidade e a particularidade da imagem em relação ao texto, ou 

seja, a especificidade da mensagem gráfica, do signo icônico, apresenta-se de 

maneira diferenciada no nível denotativo ou pré-iconográfico. Logo, no 

processo de decodificação da mensagem gráfica é necessário deter-se, 

primeiramente, à análise dos códigos conotativos ou iconográficos. 

Nessa banda, em um primeiro momento, em nível do senso comum, 

tendemos a construir mentalmente ações ou histórias relativas às imagens não 

abstratas, como, por exemplo, situações específicas que eventualmente tenham 

ocorrido no momento da produção da imagem.  

Desse modo, para Bohnsack (2010), um método de interpretação de 

imagens capaz de transcender o nível superficial dos sentidos conotativo ou 

iconográfico passa a não ser possível a partir da semiótica de Barthes (1993, 

apud BOHNSACK, 2010), mas o desenvolvimento de um método de 

interpretação de imagens a partir de Panofsky (2011) e Imdahl (1996a, apud 

BOHNSACK, 2010) parece possível, mesmo que exista a necessidade de 

algumas precisões metodológicas, no que tange a isolar ou colocar entre 

parênteses o sentido conotativo ou iconográfico, o conhecimento verbal ou 

textual adquirido previamente. Essas precisões metodológicas, para o autor, 

são de fundamental importância no processo de interpretação de imagens, 

especialmente no campo das Ciências Sociais e Educação. 

Portanto, Bohnsack (2010) sugere que a interpretação da imagem deverá 

ser iniciada num estágio aquém do nível iconográfico, ou seja, no nível pré-

iconográfico, situado na análise da estrutura formal da imagem. Nesse aspecto, 

partindo da definição de Imdahl(1996a, apud BOHNSACK, 2010), ele distingue 

três dimensões da estrutura formal ou composição formal da imagem: 

estrutura planimétrica total; coreografia cênica e projeção perspectiva. 
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A primeira, estrutura planimétrica total, é a construção formal da imagem 

no nível plano que objetiva captá-la como um sistema evidente na construção 

de suas normas imanentes, em sua autonomia. A segunda seria o equivalente à 

ambientação em que ocorre a cena social da imagem e, por fim, a terceira visa a 

identificar a espacialidade e corporalidade dos objetos, estando orientada à 

análise do mundo externo retratado na imagem.  

Essa forma, técnica ou metodologia de interpretação nos leva a 

interpretar as imagens em todos os seus elementos, não mais de forma isolada, 

mas enquanto conjunto, em correlação aos demais elementos da composição. 

Por fim, segundo o autor na medida em que conseguimos apreender a imagem 

como um sistema autorreferencial ou singular nos é aberto um caminho que 

leva à compreensão da especificidade do espaço de experiências conjuntas dos 

produtores de imagens, por exemplo, ao sistema familiar e seus habitus 

familiares específicos. 

Logo, o método documentário de interpretação passa a ser um potente 

instrumento que permite a inserção do pesquisador em contextos sociais 

alheios, possibilitando a compreensão e conceituação das visões de mundo ou 

orientações coletivas de um grupo de sujeitos, suas ações e formas de 

representação.  

A INTERPRETAÇÃO DE FOTOGRAFIASPELO MÉTODO DOCUMENTÁRIO 

O advento da fotografia, primeiramente na Europa, no início do século 

XIX, criou uma ilusão geral de que esse tipo de imagem, de fato, retratava e/ou 

reproduzia a realidade tal qual essa se apresentava.  

Para Fischman (2006), que é um estudioso das imagens:  

Durante la primera mitad del siglo XX, la multiplicación de fotos de la 
multitud urbana, de los mercados, los rascacielos, las fábricas y escuelas 
son testimonio de una noción moderna de progreso. Durante gran parte 
del período moderno, las imágenes capturadas en fotografías 
aspiraban a mostrar la realidad, “tal y cual como era” y por tanto el 
binomio reproducción/representación era crucial3 [...] (FISCHMAN, 
2006: 81). [grifos nossos]. 

Todavia, as investigações desenvolvidas por pesquisadores das imagens, 

especialmente Roland Barthes (1984), questionaram essa lógica da certeza da 

realidade, trazida pela fotografia. Para Fischman (2006: 81):  

                                                           
3Livre tradução pelas autoras:Durante a primeira metade do século XX, a multiplicação de fotos das 

multidões urbanas, dos mercados, dos arranha-céus, das fábricas e das escolas foi testemunha de uma 

noção moderna de progresso. Durante grande parte do período moderno, as imagens capturadas nas 

fotografias aspiravam a mostrar a realidade, "tal e qual como era", e assim o binômio 
reprodução/representação foi crucial. 
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Las imágenes fotográficas, así como en cualquier otro formato, no solo 
intervienen en la comprensión social de la “realidad” sino que también en 
los procesos de construcción de identidad a través de operaciones de 
representación y/o simulacro, porque las fotografías poseen la cualidad de 
exponer objetos y sujetos4. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, ao referir-se especificamente às 

fotografias nas pesquisas educacionais, ele destaca que: 

[...] ao utilizar imagens, tais como fotografias, não devemos considerá-las 
como neutros – simples documentos captados por uma lente (ou por um 
artista). Ao fazer isso, as limitaríamos a objetos “naturais”, quando, de fato, 
essas imagens são socialmente construídas dentro de regimes específicos 
de verdade [...] (FISCHMAN, 2008:119) [grifos nossos]. 

Feito esse importante registro acerca do conceito e discussões sobre as 

imagens fotográficas, passamos à análise da fotografia escolhida intencionalmente 

(GIL, 2008) para as finalidades deste artigo, antes mencionadas.  

A seguir, apresentamos a imagem eleita para análise, neste estudo, 

nominada, como Figura 1 e descrevemos sua interpretação, segundo as etapas 

do Método Documentário. 

 

Figura 1 - Imagem da capa da edição de 1º de 

abril de 2016, também divulgada em diversas 

mídias sociais 

Fonte: Tribuna da Internet5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Livre tradução pelas autoras: As imagens fotográficas, bem como em qualquer outro formato, não só 

intervêm na compreensão social da "realidade", mas também nos processos de construção da identidade 

através de operações de representação e/ou simulação, porque as fotografias têm a qualidade de expor 

objetos e sujeitos. 
5 Disponível em:<http://tribunadainternet.com.br/agu-pede-inquerito-sobre-ofensa-a-dilma-praticada-
pela-istoe/>Acesso em agosto de 2016. 
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FASE 1- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL PRÉ-ICONOGRÁFICO: 

Nesta primeira fase da análise pelo método documentário de interpretação da 

imagem constante da Figura 1 é necessário responder à pergunta “o quê?”.  

A fotografia analisada é colorida e apresenta, além da imagem de um 

rosto humano, elementos textuais, relativos ao nome da revista “IstoÉ” e ao 

título da matéria de capa, em destaque, conjuntamente a um texto de apoio, 

ambos posicionados à esquerda do observador. Além desses elementos 

textuais em destaque, há, ainda, o título de outras duas matérias jornalísticas 

trazidas na revista e posicionados, com centralização à esquerda e direita, logo 

acima no nome do periódico. 

Neste ponto, verificamos que a fotografia apresenta, objetivamente, a imagem 

do rosto de um ser humano, aparentemente do gênero feminino, a considerar a 

maquiagem que ostenta nos lábios e região dos olhos, além do uso de brincos. 

Quanto à idade da pessoa retratada podemos afirmar, considerando as marcas de 

expressão contundentes que traz no rosto (rugas), tratar-se de uma mulher de meia 

idade, que não chega a ser idosa, mas também não é jovem. 

O plano em foco na fotografia analisada denota que foi feito um recorte de 

aproximação, de modo que apenas a face da pessoa retratada aparece em 

primeiro plano na imagem. 

FASE 2- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL ICONOGRÁFICO: 

Nesta fase, ainda respondemos à pergunta “o quê?” e procuramos 

identificar as tipificações do senso comum em relação à imagem analisada. 

Quanto à apresentação desses objetos cênicos, na percepção do senso 

comum, é possível afirmar que a pessoa retratada na imagem da capa está 

gritando, tendo em vista o fato de que está com a boca aberta, os dentes e 

língua aparentes, somada a isso, o fato de apresentar nariz e olhos franzidos, 

denotando a marca expressiva facial compatível a um grito. 

Compreendemos, ainda, que o produtor da imagem/fotógrafa(o), no 

momento de produção da fotografia não estava em um ângulo frontal à 

fotografada, mas, muito provavelmente, usou dos recursos de aproximação do 

equipamento fotográfico (zoom) para captar a imagem produzida. Nesse 

sentido, tampouco a fotografada apercebeu-se do momento de tal registro, 

considerando que seu olhar está direcionado a outro ponto.  

Por fim, nesta fase da análise, também restou evidenciado que a mulher 

retratada na capa da revista tratava-se da então presidenta da república, Dilma 

Rousseff, cuja imagem do rosto, pelo menos no contexto nacional, é de 

conhecimento do senso comum. 
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FASE 3- ANÁLISE DA IMAGEM NO NÍVEL ICONOLÓGICO/ICÔNICO: 

Nesta fase de análise vamos, finalmente, considerar o contexto da sua 

produção e tentar responder à pergunta “como?”, além de identificar o 

produtor da imagem.  

Embora essa imagem tenha sido divulgada em diversas mídias e redes 

sociais online, em nenhum desses sítios onde a imagem ainda está disponível 

há referência precisa ao seu autor, ou seja, à/ao fotógrafa/o responsável pela 

produção da imagem da capa da revista. Todavia, a reportagem na revista 

IstoÉ, relacionada à capa, vem assinada pelos jornalistas Sérgio Pardellas e 

Débora Bergamasco 6.Somado a isso, no contexto da produção da imagem em 

análise, temos que levar em conta o período no qual foi produzida. De acordo 

com as informações presentes em todos os sítios online consultados onde está 

disponível a fotografia aqui analisada, essa foi produzida no 1º de abril de 

2016, divulgada como capa da revista IstoÉ. 

Esta fase da análise, também importa compreender a composição formal 

da imagem, a fim de entender a relação entre os elementos que a 

compõem.Cabe dizer, assim, como já analisado na primeira fase, que não há 

elementos plurais compondo a imagem, mas apenas a fotografia do rosto da 

retratada, centralizada na imagem, porém com levemente inclinado o rosto da 

fotografada para a direita de quem observa a imagem. Quanto à coreografia 

cênica, é possível inferir preferência, destaque e proeminência à imagem do 

rosto da retratada, a ponto de que os demais elementos externos ao rosto, 

inclusive seu cabelo sequer aparecem de forma nítida na fotografia, mas estão 

sombrios e recortados pela moldura da capa da revista. Por outro lado, na 

análise planimétrica é possível perceber o destaque dado pelo produtor da 

imagem à boca e aos olhos, expressivos de um grito. 

Quanto aos elementos textuais, já descritos na 1ª fase de análise, 

compreendemos que estão em convergência à imagem selecionada pelo 

produtor. Isso porque, o título da matéria de capa traz a seguinte frase: “As 

explosões nervosas da presidente”. 

No tocante ao contexto, no momento da produção dessa imagem, 

conforme compreendemos importante destacar, estavam em alta as 

investigações da operação contra esquemas de corrupção envolvendo altas 

cúpulas da política nacional, nominada como “lava jato”. As ações judiciais 

geradas por esta operação estavam sob a jurisdição e responsabilidade 

exclusiva do Juiz Sérgio Moro, figura que teve grande visibilidade na mídia 

televisiva, impressa e virtual, em decorrência da postura assumida, destoante 

da usual do Poder Judiciário, caracterizado pela imparcialidade e discrição. 

                                                           
6 Disponível em:<http://istoe.com.br/450027_UMA+PRESIDENTE+FORA+DE+SI/>Acesso em agosto 
de 2016. 
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Esse juiz, por sua vez, assumiu postura oposta àquela típica do Poder Judiciário 

quando concedeu entrevistas, participou de programas televisivos, apareceu 

em destaque em inúmeras publicações virtuais, especialmente nas redes 

sociais e teve sua imagem estampada em capas de revistas de grande 

circulação no país, entre outros comportamentos similares. Ademais, estava 

em curso no país um processo de impeachment contra a presidenta 

democraticamente eleitao qual culminou por determinar seu afastamento 

definitivo da presidência da república, no último dia 31 de agosto do ano 

corrente. Cabe mencionar que ainda há discussão quanto à legalidade desse 

procedimento de impeachment, o qual está sob judice, através de recurso 

interposto pela Sra. Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal (STF). 

Na ocasião da produção da imagem aqui analisada, parte da população 

brasileira, cientistas políticos, juristas renomados, entre outros atores da 

política nacional nominavam tal procedimento de impeachment como golpe, o 

que, evidentemente, não era aceito por aqueles que faziam a oposição política a 

então presidenta. 

Assim, tendo em vista o contexto de produção da capa da revista, nos 

parece ter querido o produtor da imagem, propositadamente, associar a figura 

da então presidenta da república ao de uma mulher descontrolada e incapaz de 

gerir o comando do país, pois estava abalada emocionalmente pelo transtorno 

trazido pelo procedimento de impeachment. 

O ponto nevrálgico de toda a discussão gerada nas redes sociais acerca da 

imagem aqui analisada nos parece estar no fato de que uma revista de ampla 

circulação no país divulgou, como imagem de capa, uma fotografia do rosto da 

então presidenta da república, com expressão de grito fazendo parecer tratar-

se de um momento de descontrole daquela governante, associado à situação 

política do país naquele momento, especialmente ao fato de haver um processo 

de impeachment em curso objetivando o seu afastamento. Todavia, 

posteriormente à data da veiculação da revista e divulgação da imagem nas 

redes sociais, veio à tona a informação de que a imagem, de fato, tratava-se de 

uma montagem feita a partir de outra fotografia, realizada no momento em que 

a então presidenta da república comemorava, de forma acalorada e com gritos, 

um gol da seleção brasileira de futebol na abertura da Copa do Mundo no 

Brasil, em 12 de junho de 20147.  

Tal fato, evidentemente, desencadeou parte da polêmica gerada pela 

imagem veiculada na capa, chegando até mesmo a provocar uma manifestação 

popular, nas redes digitais nominada de #IstoÉgolpista89cujo conteúdo 

imagético é possível verificar a seguir. 

                                                           
7Disponível 

em:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.15

40654936&type=3&theater>Acesso em agosto de 2016. 
8Disponível em:<https://twitter.com/hashtag/istoegolpista>Acesso em agosto de 2016. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208972544301081&set=a.1258598475329.38649.1540654936&type=3&theater


 

84 

 

Figura 2 - Imagem da campanha organizada na rede social Facebook denominada de #IstoÉgolpista 

 

Fonte: #IstoÉgolpista10 

Parece-nos, por fim, que é de relevo atentar que os pontos principais 

trazidos à discussão no país a partir da divulgação da imagem aqui analisada são 

as relações de poder, o gênero e a violência de gênero. Apenas com a finalidade 

de complementar as reflexões expostas até o momento, abordamos, agora, de 

forma muito breve, algumas questões e conceitos sobre violência de gênero, tão 

somente para que essa temática não passe sem nenhuma referência em nosso 

estudo, embora, neste texto, não seja ela a discussão central.  

A violência de gênero está caracterizada pela incidência de atos violentos 

contra a pessoa em função do gênero ao qual pertença. Este tipo de violência 

ocorre quase que exclusivamente contra as mulheres, tendo como 

agressor/opressor o gênero oposto. Como nos elucida Bourdieu (1999), a 

dominação masculina é constituída não somente pela violência física, mas também 

pela violência simbólica. Heleieth Saffioti (2001) conceitua violência de gênero 

como aquela impetrada pelo patriarcado a todas as categorias a ele subjugadas: 

Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como 
mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da 
função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das 
categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, 

                                                                                                                                       
9 Disponível em:<http://www.brasilpost.com.br/2016/04/02/istoemachismo_n_9602634.html>Acesso em 

agosto de 2016. 
10 Disponível em: <https://www.facebook.com/hashtag/istoegolpista?fref=ts>cesso em agosto de 2016. 
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tolerância da sociedade para punir o que lhes apresenta como desvio. 
Ainda que não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de 
trilhar caminhos diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do 
projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que 
sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência (SAFIFFIOTI, 2001: 
115). [grifo nosso] 

Assim, podemos entender e definir a violência de gênero como aquela 

praticada por homens contra mulheres, utilizando-se de força física ou de 

ameaças provocando sofrimentos psicológicos, intelectuais, físicos, sexuais e 

morais com o objetivo de coagir, humilhar, castigar, submeter e punir. Levando 

isso em consideração, acreditamos que isso ocorreu com a então presidenta do 

Brasil, não só pela tentativa de associar a ela uma imagem de mulher 

descontrolada, mas também por tal revista tê-la chamado de “presidente”, 

mesmo sabendo que essa se autodenominava “presidenta”, da mesma forma 

que já o fizera a grande maioria da mídia tradicional nacional, seja a impressa, 

a televisiva ou a radiofônica. 

Evidentemente, compreendemos necessária uma discussão mais apurada, 

sobre essa, entre as demais categorias de análise que emergiram a partir da 

interpretação da imagem realizada pelo método documentário, a qual 

procederemos em etapas de investigações futuras.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento das investigações em curso, por meio da metodologia 

de análise das imagens através do método documentário de interpretação, tem 

mostrado como produtiva essa metodologia para atender às questões de 

pesquisa apresentadas.  

O campo da educação, como apontado, é imagético. Tal percepção é 

compartilhada – e estudada – pelos investigadores antes referidos. 

Acreditamos importante considerar que transformações sociais e 

culturais são necessárias para o combate à violência de gênero. O caráter 

político e jurídico das discussões sobre formas de resistências da violência de 

gênero, abordando os mais variados temas, está fortemente presente nos 

caminhos dos debates sobre a educação. Portanto, discutirmos essas questões 

nos ambientes educacionais – sejam eles de ensino básico ou superior – numa 

perspectiva política é também contestar o papel, o lugar e a construção de uma 

política educacional voltada à igualdade de gênero. Por isso, é fundamental que 

continuemos a pensar e agir de maneira a não aceitarmos nem legitimarmos 

práticas que viabilizem a desigualdade e a injustiça entre as pessoas pelo fato 

de pertencerem a gêneros diferentes, sendo imprescindível que o exercício das 

práticas educativas não seja marcado pela violência – nem física e nem 
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simbólica, mas pela solidariedade humana. Essa lógica norteia nossos estudos 

e justifica a escolha da imagem que analisamos neste artigo.  

Assim, os resultados preliminares desses estudos indicam a riqueza do 

uso das imagens como fontes nas pesquisas educacionais e do método 

documentário como ferramenta metodológica de análise, capazes de trazer 

importantes contribuições para as discussões e compreensão dos espaços 

educacionais investigados – ainda que neste artigo tenhamos aplicado tal 

método em uma produção midiática.  

Enfim, compreendemos que trabalhar com essa metodologia de análise é 

iluminar e elevar as imagens à categoria de fontes legítimas e poderosas, capazes 

de muito revelar sobre o campo de investigação das pesquisas em educação. 
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DIALÓGO DE MARIA LÚCIA DAL FARRA  
COM MARIANA ALCOFORADO 

YANNA KARLLA H. G. CUNHA (FURG) 

Em O cânone literário e a autoria feminina(1997), Constância Lima 

Duarte traz alguns exemplos de escritoras como Vivien Eliot, Colette, Maria da 

Felicidade, Emily Dickinson, Auta de Souza etc, que não tiveram suas 

produções incluídas na História da Literatura de seus países; ficaram fora do 

cânone literário, visto que esse se pautava e, pauta-se ainda, em um discurso 

masculino, centralizador e hierarquizante.  

Perceber a ausência das mulheres em suportes como a História(s) da 

Literatura(s) e a crítica literária, predominantemente falocêntrica, não significa 

chegar a conclusão de que elas não escreviam. Mesmo diante da censura, tanto no 

plano individual, como social, algumas mulheres criaram estratégias para se 

expressarem no mundo artístico, como por exemplo, o uso de pseudônimos.  

Portanto, a estudiosa chama a atenção para a necessidade de revisitarmos 

o cânone literário e seus pressupostos teóricos no intuito de ampliarmos o 

olhar sobre o fenômeno literário e suas potencialidades. No texto mencionado 

acima, o interesse é focar na revisão de textos de autoria feminina, 

questionando-nos o porquê da exclusão da grande maioria dessas produções 

femininas do cânone literário, além de mencionar a ausência dessas mulheres 

no cenário teórico e crítico da literatura.  

 Discutir essas questões é retomar parte da nossa cultura, do nosso olhar 

sobre o papel da mulher na sociedade e da sua transformação no decorrer da 

história, pois isolar a produção literária no tempo e no espaço é persistir e 

reproduzir o discurso centralizador que causou a exclusão das minorias. 

Trazer à tona a problemática da autoria feminina é, ao mesmo tempo, colocar 

em cheque esse discurso ocidental, patriarcal, branco, burguês e cristão.  

Nesse sentido, escolhemos a poetisa Maria Lúcia Dal Farra para subsidiar 

nossas discussões sobre o feminino na literatura, as mudanças acerca da 

temática, do espaço acadêmico, da linguagem e do olhar do outro em relação às 
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produções de autoria feminina. A opção por uma escritora, cuja grande parte 

de sua produção adentra o século XXI, contribui para traçarmos um paralelo 

entre o presente e o passado e, principalmente, para perceber a presença da 

mulher na literatura como escritora, crítica, teórica, visto que Dal Farra atua 

nessas diversas funções sociais.  

Antes, porém, de entrarmos na análise sobre a escritora faz-se necessário 

uma breve retomada das bases que formaram o discurso ao qual as escritas de 

autoria feminina se contrapôs; fortalecido, principalmente no século XIX. Discutir o 

papel social assumido por homens e mulheres na produção da literatura é, 

também, retomar o contexto histórico e social ocidental do século XIX, momento 

em que se intensifica a visão dualística e opressora em relação à mulher.  

CONTEXTUALIZANDO... 

Constância afirma que no século XIX e início do século XX “as relações 

entre os sexos eram, antes de tudo e sem sombra de dúvida, relações de poder 

e marcavam de forma inequívoca a história social e cultural de um povo” 

Acrescenta, ainda, que “não se admitia à mulher qualquer iniciativa que lhe 

permitisse escapar do estreito círculo a que estava confinada. Os Espartilhos 

do preconceito teimavam em mantê-la bem segura e dentro dos limites do 

espaço doméstico”(CONSTÂNCIA, 1997:89)..  

Essa relação de poder fortaleceu a dicotomia entre público e privado. Sobre o 

assunto, Michelle Perrot, em Mulheres ou os silêncios da História, menciona que 

“a distinção do público e do privado é, ao mesmo tempo, uma forma de 

governabilidade e de racionalização da sociedade no século 19”. Acrescenta, ainda, 

que “Aos homens o público, cujo centro é a política. Às mulheres, o privado, cujo 

coração é formado pelo doméstico e a casa (2005:459)”.  

O estudo dessa consagrada historiadora mostra que a distinção entre o 

público e o privado traz consigo um modo totalmente diferente de estar no 

mundo, pois isso irá influenciar desde a arquitetura até no modo como a 

mulher se relaciona com o corpo. Confinada aos espaços domésticos, as 

mulheres foram silenciadas não apenas na literatura, mas também na história, 

na religião, na política etc. Desse modo, cabe destacar a importância de 

resgatar essa opressão como forma de entender o silêncio dos compêndios de 

literatura acerca de textos de autoria feminina.  

Quanto aos aspectos arquitetônicos, a historiadora afirma que “a casa 

burguesa no decorrer do século 19 concede cada vez mais espaço aos homens; 

escritório, bilhar, sala para fumar, marcam seu território como se fosse 

necessário escapar da onipresença das mulheres” (PERROT, 2005:462). No que 

se refere à relação com o corpo, as mulheres foram e, por vezes, ainda são, 

julgadas pela questão sexista, ou seja, são vistas por sua função de reprodução.  
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O discurso de gênero que pauta-se no argumento sexista leva em 

consideração aspectos puramente biológico, desconsiderando totalmente a 

importância do social para constituição da nossa identidade. Esses exemplos 

já são suficientes para mostrarmos que a exclusão da mulher na construção 

dos discursos histórico, religioso e literário não foi opção sua, mas sim pelo 

jogo de poder que sempre subjugou as mulheres às funções secundárias na 

sociedade ocidental. 

Assim, como bem mostra Natalia Wiechmann, podemos perceber, que 

“A sociedade patriarcal do século XIX dividia os papéis sociais do seguinte 
modo: resumidamente, aos homens competia ser o provedor e 
administrador da família enquanto às mulheres caberia as imposições 
masculinas, seguindo o ideal de beleza e comportamento ditado pelos 
valores patriarcais e deixando todo e qualquer trabalho intelectual para a 
figura do homem.” (WIECHMANN, s/d) 

A constatação da pesquisadora é importante na medida em que coloca em 

destaca outro aspecto do qual as mulheres foram excluídas: o trabalho 

intelectual. Esse é o ponto que mais nos interessa, visto que está diretamente 

relacionado com a ausência das mulheres na literatura.  

Às mulheres era negado o acesso à educação escolar e a escrita como 

exercício intelectual.  A parcela das mulheres aristocrata que tinham acesso à 

escrita, a censura estava relacionada ao conteúdo de sua expressão, pois os 

assuntos por elas abordados deveriam restringir-se ao âmbito dos 

acontecimentos domésticos, por isso é recorrente perceber que o principal 

gênero escrito por mulheres, durante muito tempo, fora os diários íntimos e 

outros que pauta-se no tom confessional, como as cartas de Mariana 

Alcoforado que retomaremos neste trabalho.  

É, portanto, nesse gênero que muitos pesquisadores, na atualidade, 

buscam aporte para entender a história da opressão das mulheres. É, também, 

a partir da escrita íntima que muitos teóricos se contrapõem à escrita de 

autoria feminina, alegando haver a identificação entre obra e escritor. O valor 

estético, neste caso, está relacionado à questão da universalização do discurso 

e ao uso impessoal da linguagem, sem que possamos perceber marcas que 

direciona a escrita aos aspectos existenciais da escritora.  

 Não é aleatoriamente que percebemos que as escritoras que estão 

inseridas em nossa História da Literatura, como Clarice Lispector, Cecilia 

Meirelles, Ligia Fagundes, Rachel de Queiroz etc. foram selecionadas com a 

alegação de que essas tratam de temas universais, que transcendem as 

discussões sobre o feminino. Ou seja, o argumento que embasa a inserção 

dessas escritoras em nosso cânone é ainda masculino e centralizador, que 

visa o apagamento da autoria. Assim, ao não levar em consideração a 
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linguagem e o contexto social em que as mulheres que ficaram fora do 

cânone estavam escrevendo, fizeram com que os críticos desqualificassem 

suas obras, considerando-as sem valor estético.  

Talvez esteja aqui a chave para entender o apagamento de muitas 

mulheres da história literária: a crítica como instituição de seleção. Se a 

crítica está envolta pelo discurso patriarcal, isso irá influenciar a seleção de 

textos que figurará no cânone. Por isso, as mulheres na luta pelo seu espaço e 

pelo direto de expressão também lutaram por uma crítica que levassem em 

consideração o contexto histórico e social do qual emergiam suas produções.  

Para Wiechmann “a crítica literária feminista se desenvolveu na década 

de 1960 como parte de um movimento internacional liderado pelas mulheres 

na luta por direitos igualitários e pelo direito ao aborto”. Porém, acrescenta 

que “o ingresso da crítica literária feminista nos meios acadêmicos e sua 

aceitação como corrente de pensamento científico não se deu sem embates 

com a tradição patriarcal da crítica e da teoria literárias” . 

A conquista não surgiu do nada, posto que é possível perceber atitudes 

isoladas de pesquisadores que buscavam o reconhecimento do assunto no 

meio acadêmico. O reconhecimento, mesmo que seja unânime entre os 

estudiosos, mostra seus frutos no aumento de trabalhos que abordam a 

temática da autoria feminina. 

Em A crítica feminista no território selvagem, Showalter afirma que 

“até muito recentemente, a crítica feminista não possuía uma base teórica; era 

um órfão empírico perdido na tempestade da teoria”. A falta de unificação 

entre as bases críticas foi, como mostra a autora, uma fase de evolução. Afirma, 

também, que “para alguns, a crítica feminista era um ato de resistência, uma 

confrontação com os cânones e julgamentos existentes (1994:24/25)”.  

A crítica feminista é antes de tudo um modo de interpretação, cuja função 

é propor uma revisão nas bases de valores estéticos existentes. Portanto, o 

primeiro momento na constituição da crítica feminina foi a busca por uma 

igualdade de parâmetros. Conforme seu reconhecimento e consolidação, esses 

parâmetros foram tornando-se mais flexíveis e dinâmicos.  

É nesse contexto de crescimento e ampliação dos espaços de discussão 

que inserimos a escritora aqui analisada. Retomando Showalter, Natalia afirma 

que para essa teórica “a crítica literária feminista pode ser divida em duas 

variedades. A primeira delas se concentra no papel da mulher enquanto leitora 

e a outra dá enfoque à mulher enquanto escritora” (WIECHMANN, s/d) 

Nesse sentido, Maria Lúcia Dal Farra pode ser pensada a partir das duas 

variedades, pois sua escrita traz forte traço de suas leituras.  

 



 

93 

 

MARIA LÚCIA DAL FARRA NO CONTEXTO DA LITERATURA DE EXPRESSÃO 
FEMININA 

Se partirmos do plano teórico do conceito de democracia que vivemos 

hoje, teremos a impressão, ao rever as dificuldades pelas quais passaram as 

mulheres do século XX para se assumirem como escritoras, que o enfretamento 

dessas mulheres faz parte de um passado remoto. Nesse sentido, mostra-se 

importante retomar as discussões sobre a produção de autoria feminina no 

contexto da Literatura Brasileira em uma época na qual o discurso de 

liberdade de expressão apresenta-se de forma tão latente.   

Elegemos, portanto, a escritora Maria Lúcia Dal Farra, mulher do século 

XXI, que também integra o meio acadêmico, para que possamos perceber os 

avanços, mas também os preconceitos que ainda perduram quanto à escrita de 

autoria feminina. Em uma breve pesquisa percebe-se que o trabalho como 

professora e pesquisadora de Dal Farra destaca-se mais em relação a escritora, 

visto que sua fortuna crítica é ainda muito incipiente. 

A poetisa Maria Lucia Dal Farra nasceu em Botucatu, São Paulo. É 

professora Doutora de Literatura Portuguesa e pró-reitora de Pós-graduação e 

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. Assim, Maria Lúcia Dal Farra 

assume, concomitantemente, a função de escritora, pesquisadora, professora e 

crítica literária. Tal caracterização mostra que se ampliaram os espaços e o 

acesso da mulher a cargos ocupados antes, predominantemente, por homens. 

As conquistas das mulheres no âmbito profissional e jurídico são visíveis, 

porém quando o assunto é inserção e equidade no tratamento crítico das obras 

literárias perde-se a nitidez.  

O advento de teorias que trazem uma reflexão acerca do modelo 

patriarcal de pensar a produção literária, a crítica literária e a história da 

literatura contribuem para pensar as produções da minoria e, com isso, 

possibilitar a rediscussão do cânone. Sobre a necessidade de repensar o 

cânone, Constância afirma que 

Temos consciência de que um enorme esforço analítico e interpretativo é 
necessário para reconstruir esta história, pois se as mulheres eram 
consideradas seres de segunda classe, na maioria das vezes isso estava tão 
introjetado que elas mesmas se viam como tais. Daí ser preciso um olhar 
extremamente atento e sensível para se reconstruir a história literária da 
mulher a partir da história escrita pelo homem e detectar aí as nuances da 
tradição literária das mulheres: o percurso, as dificuldades, os temores e as 
estratégias utilizadas para romper o confinamento em que viviam e, ao 
mesmo tempo, promover a revalorização da literatura que no passado não 
recebeu atenção adequada e dos momentos históricos que testemunharam 
o incremento dessa produção. (DUARTE, 1997:93) 
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Dal Farra parece consciente de seu papel como pesquisadora no 

questionamento do cânone ao eleger como principal tema de suas pesquisas a 

poetisa Florbela Espanca. Porém, não se restringe às mulheres e, muito menos, 

apenas à linguagem poética. Percebe-se em suas leituras a apreciação e 

releitura de pintores e músicos.   

Como o assunto é a literatura de expressão feminina, focarei na releitura 

que ela faz de escritoras, mas especificamente o diálogo com Mariana 

Alcoforado, na obra Alumbramentos(2012). Na escrita de Dal Farra é comum 

percebermos a estrutura de releitura, visto que muitas vezes os poemas são 

nomeados com o nome de alguns escritores, pintores, músicos ou escritoras.  

Maria Lúcia Dal Farra estreou como escritora com Livro de auras, 

publicado em 1994, quando tinha 54 anos. Na sequência veio Livro dos 

possuídos(2002) e Alumbramentos(2012). Vinte anos se passaram desde a 

primeira publicação e, ainda é incipiente os trabalhos críticos acerca de sua 

obra. Dal Farra é mais reconhecida como crítica da poetisa portuguesa Florbela 

Espanca do que por sua produção.  Esse cenário possibilita constatar que a 

inserção da obra de autoria feminina no cânone literário, nos trabalhos críticos 

de grande fôlego ou nos interesses de crítica acadêmica ainda é propedêutico.  

Em entrevista concedida ao escritor Lívio de Oliveira, quando 

questionada sobre a temática da mulher em sua obra e sobre o que mais move 

sua produção poética, Dal Farra responde que  

Sempre projetei escrever uma poesia que percebesse o mundo por um 
imaginário muito específico, o culturalmente feminino, já que sou feita 
desse barro – o que não impede um homem de fazer o mesmo, claro está. E 
nunca se tratou, para mim, de produzir apenas um olhar, mas uma fala, 
uma linguagem, e, na melhor das hipóteses, uma poética. Me interessa 
explorar essa linguagem até as últimas consequências, saber até onde posso 
levá-la por esse viés. Tratando de uma obra de arte ou de quaisquer 
trivialidades, sempre busco descerrar esse objeto por meio da digital 
feminina.Mas isso não quer dizer que a minha poesia dialogue apenas com 
poetisas, com mulheres. Posso assegurar que procuro ter direito de 
cidadania dentro de uma tradição poética em língua portuguesa, é verdade, 
que acata para si as experiências de outras literaturas de outras línguas e de 
quaisquer gêneros, pelo menos até onde posso alcançar1. 

Na obra Alumbramentosé possível confirmar a não redução da poetisa 

com o diálogo com escritoras, porém seu olhar, mesmo que trate com obras de 

autores masculinos deixa emergir sua “digital feminina”. Estruturalmente, a 

obra divide-se em dez capítulos, assim denominados: Anne Sexton, Cinco 

sonetos para Mariana Alcoforado, Lorca, Dali, Van Gogh, Max Ernst, Rilke, 

                                                           
1Entrevista disponível no site http://vivicultura.blogspot.com.br/2008/07/entrevista-de-maria-lcia-dal-
farra-ao.html 

http://vivicultura.blogspot.com.br/2008/07/entrevista-de-maria-lcia-dal-farra-ao.html
http://vivicultura.blogspot.com.br/2008/07/entrevista-de-maria-lcia-dal-farra-ao.html
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Klimt, La Dame à laLicorne. No prefácio, a autora classifica sua produção como 

“interpostas pessoas e vozes, tremeluzes e ecos de leituras, arremedos de 

glebas alheias, simulacros de benquerenças, embaralhados hologramas e (com 

Rimbaud e Artaud) usurpações e perversos decalques (DAL FARRA, 2012:18)”. 

As duas primeiras escritoras com as quais Dal Farra dialoga (Anne Sexton 

e Mariana Alcoforado) são marcadas por um tom confessional. Anne Sexton foi 

uma escritora estadunidense do século XX e Mariana Alcoforado uma freira 

portuguesa que viveu entre o século XVII e XVIII. É notável que Dal Farra traz 

para sua poesia espaços, tempo e gêneros distintos com os quais estabelece 

contato e que mostra de certa maneira suas leituras, a qual se relaciona com 

sua função como professora de literatura.  

ANÁLISE DOS POEMAS 

Os cinco sonetos de Maria Lúcia Dal Farra estabelece uma 

intertextualidade direta com as cinco cartas da freia Mariana Alcoforado. A 

intertextualidade, porém, não é apenas textual, mas também contextual. Ao 

trazer as cartas da freira portuguesa, a poetisa traz também o contexto e a 

situação da mulher na época em que foi escrita. É por meio desse contexto que 

podemos perceber o que avançou em relação ao olhar sobre a mulher e o que 

permaneceu. A leitura leva em consideração os valores do tempo da recepção, 

portanto o olhar da escritora paulista acerca das cartas deixam marcas de seu 

tempo, de seus valores.  

O primeiro aspecto que chama a atenção é a opção da forma soneto, uma 

forma que se baseia na racionalidade da expressão, para tratar sobre as cartas 

carregadas de subjetividade. Dal Farra ao escolher a poesia para expressar-se 

remete à subjetividade, mas através de um soneto, forma fixa, restringe o 

arrombo emotivo com traços racionais inerentes a essa forma de poesia.A 

arquitetura do soneto, como o espaço do convento,é restrito, porém esse 

molde não impede a profundidade da expressão amorosa e nem o abissal 

sentimento de dor da renúncia.  

Nesse sentido, a escolha pelo soneto contempla um exercício espiritual e 

um exercício artesanal que se identifica com as cartas de Mariana pela 

presença dessesdois valores conflitantes, qual seja, o desejo e a razão para a 

conquista, atitudes recebidas de maneira indiferentes pelo destinatário das 

cartas, Marques Chamilly. Assim, essa opção mostra que a forma em si não 

define o tema, visto que Dal Farra consegue expressar na a partir de uma 

forma considerada rígida, temas como o amor, a desmedida e a inconstância 

dos sentimentos. Cada soneto capta, assim, a força motriz de cada carta.  

No primeiro soneto encontramos a denominação de “sentencioso”:  
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SONETO SENTENCIOSO 
 
Quem nunca deu a si atrevimento 
Não sabe o quanto perde em ousadia: 
Insane paz e, nela, a abulia 
Invade e congela o pensamento. 
 
A vista não alcança o firmamento 
Nem luz, nem treva insiste em ser seu guia: 
Não discerne sequer a fantasia- 
Entrega-se ao rolar, imita o vento. 
 
Nesse aguardar gratuito da ventura 
Torna infeliz o que já foi ditoso, 
Da distração recolhe o que lhe move 
 
E põe de parte a asa da loucura. 
Fenece em bem, aceita-se operoso: 
Nada mais há no mundo que o renove.  

 

O adjetivo sentencioso, advindo do vocábulo sentença, traz para o poema 

a ideia de decisão. A decisão a que o eu lírico chega está logo nas primeiras 

estrofes: “Quem nunca deu a si atrevimento/não sabe o quanto perde em 

ousadia” (2012:39). Atrevimento e ousadia são características atribuídas à 

atitude de Mariana Alcoforado, visto que em sua época uma mulher escrever 

de seus desejos da forma como ela fez é um ato de atrevimento. Essa atitude só 

torna-se possível, como mostra o poema, porque congela-se o pensamento, ou 

seja, a racionalidade.  

O eu lírico ainda afirma que a pessoa a que se refere não “discerne sequer 

a fantasia” e aguarda gratuitamente seu destino. Mariana Alcoforado, em sua 

primeira carta, mostra consciência que seu destino é a morte diante da 

ausência do oficial francês: “!Ai!, os meus [olhos] estão privados da única luz 

que os alumiava, só lágrimas lhes restam, e chorar é o único uso que faço deles, 

desde que soube que te havias decidido a um afastamento tão insuportável que 

me matará em pouco tempo (ALCOFORADO, s/d:10) ”.  

Diante de tal constatação, Mariana Alcoforado se questiona: “Como é 

possível que a lembrança de momentos tão belos se tenha tornado tão cruel? 

(s/d:11)”. Esse questionamento parece dialogar com o primeiro terceto do 

poema de Dal Farra: “Nesse aguardar gratuito da ventura/ Torna infeliz o que 

já foi ditoso (DAL FARRA, 2012:41). 

O aguardar é gratuito porque percebemos, com a leitura das cartas, que o 

oficial não faz promessas de retorno ou de reciprocidade para os sentimentos 

que a freira dedica a ele:  
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“Mal te vi a minha vida foi tua, e chegoa ter prazer em sacrificar-te. Mil 
vezes ao dia os meus suspiros vão ao teu encontro, procuram-tepor toda a 
parte e, em troca de tanto desassossego, só me trazem sinais da minha má 
fortuna, que cruelmente não me consente qualquer engano e me diz a todo 
o momento: Cessa, pobre Mariana, cessa de te mortificar em vão, e de 
procurar um amante que não voltarás a ver, que atravessou mares para te 
fugir, que está em França rodeado de prazeres, que não pensa um só 
instante nas tuas mágoas, que dispensa todo este arrebatamento e nem 
sequer sabe agradecer-te. (ALCOFORADO: 11)” 

Diante da consciência do seu destino e do silêncio do Conde, Mariana 

Alcoforado coloca de “parte a asa da loucura” e “entrega-se ao rola, ao vento”. 

Essa entrega encaminha-nos para o segundo soneto, denominado de “perverso”:  

 
SONETO PERVERSO 
 
Amo-te muito, meu amor, e tanto 
que de amar-te estou disposta em dano; 
das minhas mãos não ouso levantar 
nem gesto urbano que a teu rosto dar. 
 
De me tragar na fúria do teu gozo 
Anda o meu corpo a se pender no poço 
dos olhos teus (refúgio aterrador) 
que põe gelado o desmedido ardor.  
 
Estou vencida mas quisera, entanto,  
nos braços teus abrir-me em furor 
como um tapete, echarpe, tátil manto 
 
que, de veludo e espinho (em mista dor),  
te molestasse, te ferisse tanto 
---só para em seguida mitigar-te, amor. 

 

Nesses versos destaca-se o início da contradição entre o amor dedicado 

ao oficial e a frieza como resposta a esse sentimento: “dos olhos teus (refúgio 

aterrador)/ que põe gelado o desmedido ardor”. O ardor de Mariana é 

contraposto ao gelado do olhar do oficial. Portanto, há no título uma 

ambiguidade que marca o sentimento da monja e a escrita de Dal Farra.  

Perverso nos remete a uma pessoa má e cruel que poderia ser o oficial, 

mas que pela leitura mais atenta do poema pode também nos remete ao 

sentimento de autoflagelação do eu-lírico que pretende viver o amor apesar do 

sentimento feri-lo. Ou ainda a crueldade da monja que deseja o sofrimento do 

oficial para que ela possa ser o bálsamo de sua dor. 

 Por outro lado, pode remeter a Dal Fara que per (através de) verso, ou 

seja através dos versos reviverá essa passagem da infelicidade, 
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proporcionando o encontro entre o desejo e a consciência de impossibilidade, 

pelo fato da imagem envelhecida não ter mais o viço para a conquista.   

O eu-lírico assume, neste poema, um tom pessoal e a marca feminina: 

“Estou vencida mas quisera, entanto,/ nos braços teus abrir-me em furor” 

(DAL FARRA, 2012:40). Na segunda Carta, Mariana também mostra ciente da 

rejeição do amado, mas mesmo assim assume seu amor e o desejo sem 

arrependimento:  

Apesar disso, não estou arrependida de te haver adorado. Ainda bem que 
me seduziste. A crueldade da tua ausência, talvez eterna, em nada 
diminuiu a exaltação do meu amor. Quero que toda a gente o saiba, não 
faço disso nenhum segredo; estou encantada por ter feito tudo quanto fiz 
por ti, contra toda a espécie de conveniências. E já que comecei, a minha 
honra e a minha religião hão de consistir só em amar-te perdidamente toda 

a vida. (ALCOFORADO, s/d:17) 

E acrescenta: “Faz o que quiseres: o meu amor já não depende da maneira 

como tu me tratares” Ou seja, a reciprocidade já deixou de ser condição para 

manutenção do sentimento que a freira nutre diariamente pelo sujeito. A 

expressão “de veludo e espinho” mostra a contradição que marca a principal 

caraterística dessa carta(ALCOFORADO, s/d:18). 

Essa contradição intensifica na terceira carta, causando-lhe dor e tristeza 

à freira. É essa dor que Dal Farra enfatiza no terceiro soneto:  

 
SONETO INFELIZ 
 
Por onde amor conduz-me à sua gruta 
Sequer me estende em bem a leve esteira 
a me salvar (incauta) da fundura 
que entre vida e morte faz fronteira. 
 
Que pese sobre mim grossa madeira 
é desamparo que a meu corpo avulta 
é (afinal) o dano---a sua multa 
por acercar-se tanto dessa beira. 
 
Com turvo afeto, abscuro e mais carente, 
da maça tenho o lado que mereço---- 
não mordo nada além que a semente. 
 
Entanto, grito ao mundo o que careço 
e o brado soa solto---até demente! 
Mas por inútil do que diz, padeço. 
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Se na segunda carta Mariana diz não se importar com a ausência de 

resposta do seu amado, na terceira volta a refletir sobre o sofrimento que isso 

a causa:  

Ai, como sou digna de piedade por não partilhar contigo as minhas 
mágoas, e ser só minha a desventura! Esta ideia mata-me, e morro de terror 
ao pensar que nunca te houvesses entregado completamente aos nossos 
prazeres. Sim, reconheço agora a falsidade do teu arrebatamento. 
Enganaste-me sempre que falaste do encantamento que sentias quando 

eslavas a sós comigo. (ALCOFORADO, s/d:20) 

Diante de tantas contradições, Mariana perde o fio de sua identidade: 

“Não sei o que sou, nem o que faço, nem o que quero; estou despedaçada por 

mil sentimentos contrários”(ALCOFORADO, s/d:21). No poema, o sujeito lírico, 

que pela nossa leitura é a própria Mariana, diz estar na fronteira entre a vida e 

a morte e reconhece que todo seu sofrimento é por sua própria culpa: “da maçã 

tenho o lado que mereço” (DAL FARRA, 2012:41).  

Indigna-se, como se percebe na terceira carta, contra si mesmo. Retoma 

todo sacrifício que fez pelo amado, tais como o enfretamento da família, o 

rompimento com as normas do convento e da própria sociedade e em troca vê-

se apenas ingratidão. No ato momentâneo dessa reflexão, Mariana diz ter sido 

melhor nunca ter visto o oficial que arrebatou seu coração, porém no momento 

seguinte já diz: “Ah, sinto até ao fundo a mentira deste pensamento e 

reconheço, no momento em que escrevo, que prefiro ser desgraçada amando-

te do que nunca te haver conhecido (ALCOFORADO, s/d :23)”. No poema, essa 

ideia está no verso: “grito ao mundo o que careço”, mesmo sabendo que é 

inútil.  

Neste soneto, o eu-lírico dialoga com o amor e se mostra uma pessoa 

incauta, ou seja, que não pensa no que faz; apenas se joga nesse sentimento 

que faz fronteira entre vida e morte, porque quando alcançado revela-se como 

força vital. O eu-lírico por buscar esse sentimento sem nenhuma cautela pagou 

o dano, a infelicidade, pois não comeu a maçã, apenas a semente, ou seja, essa 

semente pode representar a esperança de uma conquista futura, que cairá por 

terra no último terceto quando a voz do eu lírico não é ouvida e quando ouvida 

tida como louca. Assim, a infelicidade está na ausência da voz, característica 

que Dal farra busca suprir recuperando essa dor que passa a ser de todas as 

mulheres e não apenas de Mariana. 

Desse modo, no quarto soneto há o encontro dessa contradição. Encontra-

se, diante do espelho, a Mariana que viveu os momentos com o amado e aquela 

Mariana que agora apenas têm a lembrança desses momentos:  
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ENCONTRO 
 
Madrasta idade a que me obriga agora 
(diante do espelho) a contemplar 
ao simulacro meu e não a mim. 
Ingrata é a lembrança, e ela só,  
 
que (com o seu cortejo de relevos 
sobrepostos) aponta ali ausências--- 
uma imagem na mesma refletida 
ambas pasmadas de se verem outra. 
 
De tudo expede e mescla um reflexo 
(oh, parca nitidez que não me escapa!) 
Escarpo o tempo e ele é que me alcança, 
 
o que tampouco muda o amanha. 
No entanto (assim diversa) eu não desisto 
de dar meu rosto a esta minha irmã. 

 

Aqui, o eu lírico faz um retrato de si próprio, constatando as mudanças, as 

transformações psicológicas e físicas pelas quais foi passando ao longo da vida 

e sente-se impotente, pois a imagem externa não corresponde ao seu interior, 

porém acredita em uma mudança não em si, mas ao emprestar o seu rosto a 

outrem. Mariana parece assustada com a outra de si mesma que acreditou a 

eternidade dos momentos vividos:  

Atormentaste-me com a tua insistência, transtornaste-me com o teu ardor, 
encantaste-me com a tua delicadeza, confiei nas tuas juras, seduziu-me a 
minha inclinação violenta, e o que se seguiu a tão agradável e feliz começo 
não são mais que suspiros, lágrimas e uma tristíssima morte que julgo sem 

remédio.(ALCOFORADO, s/d:26) 

O espelho promove a reflexão, que por sua vez propicia repensar o início 

de tudo:  

Muitas vezes dali te vi passar com um ar que me deslumbrava; estava 
naquele balcão no dia fatal em que senti os primeiros sinais da minha 
desgraçada paixão. Pareceu-me que pretendias agradar-me, embora não me 
conhecesses; convenci-me de que me havias distinguido entre todas 
aquelas que estavam comigo; quando paravas imaginava que o fazias 
intencionalmente para que melhor te visse, e admirasse o garbo e a 
destreza com que dominavas o cavalo; dava comigo assustada, quando o 
levavas por sítios perigosos; enfim, interessava-me secretamente por todas 
as tuas acções, sentia já que não eras de modo nenhum indiferente, e 

reclamava para mim tudo quanto fazias. (ALCOFORADO, s/d:29) 



 

101 

 

A escrita possibilita a reflexão sobre si mesma, pois por vezes nos vemos 

nas palavras como em um espelho: “Escrevo mais para mim do que para ti; não 

procuro senão alívio (ALCOFORADO, s/d:30)”. Nesse sentido, o poema nos 

remete ao encontro entre Mariana e Dal Farra, entre leitora e escritora, ou seja, 

entre mulheres de épocas distintas com desafios diversos, com consciência das 

impossibilidades, mas com a necessidade de se reinventar no outro para seguir 

lutando. A reflexão constante provoca mudanças e é esse o tema do quinto 

soneto, quando o eu-lírico compara-se a natureza no estio, vergada, quase a 

quebrar; mudança que  também está presente na quinta carta: 

 
TRANSFIGURAÇÃO  
 
Jardim vergado sob o peso do verão  
hastes que (renhidas) submetem-se ao chão— 
que é a promessa incessante que fizeste 
de luz e cor das tuas formas agrestes? 
 
Se mesmo a redentora água não te basta 
para devolver de vez nobre a inteireza 
que posso eu senão colher as pertinazes 
hastes que vertes resistindo a esses meses? 
 
A lagarta (parasitando nos teus ramos) 
vive ávida e ágil dessa triste morte--- 
embora perpetue tua herança baldando 
 
quando da terra tiraste em tanto esforço. 
E só nas borboletas (em seu engenho e arte) 
Posso reencontrar o teu perdido rosto.  

 

O título “transfiguração” já engloba o ato ou efeito de mudança causada 

tanto no sujeito lírico dos poemas quanto na autora2 das cartas (Mariana): 

“Escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe sentir, na diferença de termos e 

modos desta carta, que finalmente acabou por me convencer de que já me não 

ama e que devo, portanto, deixar de o amar (ALCOFORADO, s/d:34)”.  

 Nos dois quartetos há a presença de interrogações, demonstrando que 

apesar da água, não há mais como voltar a vida, mas que é possível recolher as 

hastes, como símbolo de resistência, para que a vida se restabeleça. A 

borboleta remete a leitora-escritora que com engenho e arte pode recolher do 

passado a experiência dessa mulher que esteve presa e submetida a uma vida 

de infelicidade para que as novas leitoras recolham do passado essa 

experiência e possam seguir nas conquistas. 

                                                           
2A questão da autoria dessas cartas é algo controverso nos estudos literários, porém nosso foco aqui não 
é discutir esse assunto. 
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Na quinta carta, o tom melancólico e irracional dá lugar a um discurso 

pautado na racionalidade:  

A sangue-frio, como vê, reconheço que podia ainda ser mais digna de 
piedade do que sou. Ao menos uma vez na vida falo lhe ponderadamente. 
Quanto lhe agradará a minha moderação, e como ficará satisfeito comigo! 
Mas não quero sabê-lo! Já lhe pedi, e volto a suplicar-lhe para não me 
escrever mais.(ALCOFORADO, s/d:39) 

O poema cinco também muda de tom; a linguagem torna-se mais 

simbólica e racional. A ideia de transfiguração está expressa na simbologia da 

lagarta e da borboleta, as quais estão em constante metamorfose.  

Vê-se, dessa forma, que o percurso dos sonetos acompanha a ideia central 

presente em cada carta, acrescida de um toque de subjetividade da poetisa Dal 

Farra, principalmente em relação à forma. Assim, ao reler Mariana Alcoforado, 

a poeta paulista deixa implícita a leitura de uma época, que relida em outro 

momento proporciona novas possiblidade de sentidos. A transformação é 

tanto da monja, como da leitora e da escritora, como também a conquista da 

mulher que por via da opressão e do desejo conseguiu expurgar a dor e se 

refazer ao longo da história. 
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A CONSTRUÇÃO DO PATRIARCADO:  
AINDA UMA QUESTÃO. 

SUSANA MARIA VELEDA DA SILVA (FURG) 

ADRIANA FRAGA DA SILVA (FURG) 

INTRODUÇÃO 

O I Simpósio Internacional História, Cultura e Relações de Poder: História, 

Feminismos e Estudos de Gênero, realizado em setembro de 2016, na 

Universidade Federal do Rio Grande, teve como proposta debater, sob diversos 

enfoques, as relações de gênero e os feminismos1.   

No evento, um dos palestrantes, apontou alguns aspectos relativos a 

organização da sociedade humana e a construção do patriarcado, partindo 

aparentemente das concepções do neurobiólogo chileno, Humberto Maturana. 

Este autor considera que os seres humanos se estruturaram biológica e 

socialmente, através da cooperação em busca de uma conservação e não da 

luta pela sobrevivência. Na extensa obra de Maturana, o amor aparece como a 

emoção que funda o social de forma que as sociedades humanas eram 

pautadas, até cerca de sete ou oito mil anos atrás, pela chamada cultura 

matrística (MATURANA, 2011), uma sociedade sem dominação sexual e sem 

guerras. A sociedade matrística europeia, por sua vez, no final desse período, 

foi, aos poucos, superada a partir da emergência de uma sociedade de pastores 

patriarcais baseada na dominação sexual.  

Neste sentido, o palestrante afirmou que a igualdade social das 

sociedades matrísticas estava fundamentada na perspectiva biológica 

defendendo a existência de uma essência natural feminina e masculina. A 

natureza feminina daria as características da sociedade matrística pautada, 

ainda segundo o palestrante, pelas seguintes orientações: cooperação, ternura, 

acolhimento, sensualidade, aceitação mútua e o amor materno incondicional. 

                                                           
1Ver http://seminariohistoriaf.wixsite.com/historia 

 

http://seminariohistoriaf.wixsite.com/historia
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Assim, para ele, a natureza humana é pautada por relações igualitárias que 

retomavam a essência animal da humanidade, pois entende que, 

biologicamente, os seres humanos não são competitivos. Assim, as relações  

patriarcais seriam fruto da cultura que esconde a biologia do amor, pois, 

segundo seu entendimento “na origem somos seres do amor e da cooperação”. 

A concepção foi exemplificada a partir da sua compreensão sobre a natureza 

materna, pautada por aspectos como cuidado e um amor incondicional, 

inscritos na biologia das mulheres como sua natureza animal. 

Maturana parece não compartilhar com a afirmação, pois no livro “Amar e 

Brincar. Fundamentos esquecidos do humano” de 1993, afirma, na introdução 

do livro que: 

(...) consideramos que a relação materno-infantil é um fenômeno biológico 
humano que envolve a mãe não como mulher, mas como um adulto numa 
relação de cuidado. Nessas condições, tanto a mulher quanto o homem estão, em 
igualdade de condições, biologicamente dotados. Desse modo, convidamos o 
leitor a dar-se conta de que a maternidade é uma relação de cuidado, não uma 
tarefa associada ao sexo. (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2011, pp. 15-16). 

A citação acima indica que a leitura do referido palestrantenão é a mesma 

e, a partir disso, as afirmações e os exemplos apresentados por ele à plateia do 

Simpósio nos motivaram a revisitar e repensar as premissas básicas sobre as 

origens das sociedades patriarcais europeias e suas repercussões na sociedade 

patriarcal hodierna. Ainda que este seja um tema estudado nas Ciências 

humanas e sociais desde o final do século  XIX, e particularmente tenha 

ganhado destaque nos enfoques feministas, percebemos que a exposição do 

palestrante em um simpósio internacional sobrefeminismo e gênero, realizado 

em 2016, mostra que ainda se pode falar mais do mesmo e, a partir de olhares 

cruzados e transdisciplinares, possibilitar reflexões sobre fenômenos sociais 

que aparentemente tornam-se invisíveis pelo excesso de visibilidade (PIRES, 

2012), como é o caso do patriarcado. 

Assim, o texto apresentado éum ensaio reflexivo, fruto do desconforto das 

autoras, causado pelas afirmações do palestrante e, tem como objetivo, refletir 

sobre a construção do patriarcado a partir das seguintes perspectivas: a 

baseada em explicações essencialistasbiológicas calcadas na natureza 

feminina; ea que considera que o patriarcado vigente é historicamente 

construído eutiliza os argumentos biológicos para reafirmar suas práticas de 

dominação e exploração.  

A escrita está estruturada em duas partes. Na primeira apresentamos 

algumas concepções sobreo patriarcado, o qual consideramosoriundo de um 

processo histórico e geograficamente elaborado. Posteriormente, apresentamos, 
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a partir de alguns exemplos, uma reflexão sobre a suposta natureza das 

mulheres, em especial aquelas relacionadas a maternidade.  

PATRIARCADO: NOTAS PARA REFLEXÃO 

O patriarcado é uma forma de organização familiar e social baseada na 

supremacia dos homens sobre as mulheres.Na antiguidade, significava 

literalmente a autoridade do pai sobre a família, a propriedade e a todos e a tudo 

que estava sob o domínio do patriarca. Como um sistema de organização 

familiar, social, político e econômico, o patriarcado, se transformou no longo da 

história. Fenômeno social abrangente na história e na geografia da humanidade, 

consideramos o patriarcado, como um grave problema social. Uma vez que 

pressupõe dominação e exploração e, consequentemente, violências. A seguir, 

apresentamos, o patriarcado a partir dos olhares de alguns autores. 

No século XIX, o estudo do sistema patriarcal foi realizado primeiramente 

por Johann Bachofen (1815-1887), que pesquisou o matriarcado pré-histórico, 

e por Lewis Morgan (1818-1881), que analisou os sistemas de parentesco, 

distinguindo três estágios de evolução da humanidade: a selvageria, a barbárie 

e a civilização. Friedrich Engels (1820-1895) sistematizou esses estudos no 

livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado (1884), 

indicando uma evolução social dos estágios, com a passagem do matriarcado 

para o patriarcado.  

Cooling e Tedeschi, a partir do clássico livro, de Engels caracterizam 

sinteticamente o matriarcado pela 

(...) poliandria e pela descendência matrilinear, esteve presente em todas as 
sociedades primitivas, sendo substituído pelo patriarcado, caracterizado 
pela monogamia feminina e a patrilinearidade, como resultado da 
adequação da organização familiar e social ao aparecimento da propriedade 
privada (COOLING; TEDESCHI, 2015, p 515-516).  

 Os estudos de Engels abriram caminho para que o conceito fosse 

conhecido e utilizado também por feministas. As concepções feministas 

trouxeram um novo sentido ao conceito de patriarcado. No Dicionário Crítico 

do Feminismo (2009), o novo sentido pode ser atribuído a Kate Millett, ao 

advogar, no livro Política Sexual (1969), que a instituição patriarcal se 

fundamenta na supremacia do macho e na “tradição que a perpetua através do 

papel, condição e temperamento atribuídos a cada um dos dois sexos” 

(MILLETT,1969, p.8).  

Salientamos que Millett, seguindo Simone de Beauvoir (1908-1986) no 

livro O Segundo Sexo (1949), contestou a existência de um matriarcado original, 

tal como sustentavam os teóricos evolucionistas citados anteriormente. Millett, 
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formulou um sentido feminista contemporâneo ao conceito de patriarcado 

(HIRATA et al., 2009). Justificando a concepção de que matriarcado e 

patriarcado não evoluíram linearmente, mas através de relações de poder, 

podendo inclusive serem coetâneos na história da humanidade. 

Nas décadas de 1970 e 1990, os estudos arqueológicos de MarijaGimbutas 

(1921-1994), trouxeram um conceito diferente do matriarcado e do 

patriarcado: o de uma cultura pré-histórica matrística. Gimbutas escavou 

diversos sítios arqueológicos em áreas europeias em regiões dos Balcãs,  do rio 

Danúbio e do mar Egeu e, a partir destas escavações, inferiu que, na Europa, as 

sociedades estavam centradas na deusa-mãe e na mulher, compondo uma 

sociedade matrística pacifica, tolerante com o outro, com igualdade politica e 

econômica entre os gêneros e respeito a natureza (GIMBUTAS, 1991). 

Maturana (2011), considerando os estudos arqueológicos de Gimbutas, 

ampliou a noção de cultura matrística, a partir da premissa que a “a história dos 

seres vivos não é uma progressão ou avanço em direção a algo melhor: é apenas 

a história da conservação dos diferentes modos de viver” (p.13). No devir da 

humanidade, diversas culturas surgiram e algumas sucumbiram e, a história dos 

seres humanos está baseada nas emoções. Para Maturana as emoções pré-

existem à linguagem. É a emoção que define a ação. Assim, as alterações nas 

condições de vida, seja no âmbito místico, do trabalho ou da economia, foram 

possíveis pelas transformações no emocionar.  O emocionar se entrelaça com o 

linguajear2 e estabelecemos redes de conversações. Desse modo, para o autor, 

nos constituímos como seres humanos na nossa existência no conversar. A 

concepção de Maturana é oposta à deFriedrich Engels e de Karl Marx (1818-

1883) para quem a nossa existência tem base material e, portanto, não é a 

consciência ou a matriz biológica que determinam a vida, mas sim a vida que 

determina a consciência, através do trabalho,  a base das relações humanas. 

Nessa lógica, para Maturana,  

(...) a cultura matrística europeia pré-patriarcal, estava centrada no amor e 
na estética, na consciência da harmonia espontânea de todo o vivo e do 
não-vivo, em seu fluxo contínuo de ciclos entrelaçados de transformação de 
vida e morte (2011, p. 49). 

Cultura que foi destruída pelos povos indo-europeus, os pastores 

patriarcais,entre sete ou seis mil anos atrás. A cultura patriarcal pastoril estava 

centrada na “apropriação, hierarquia, inimizade, guerra, luta, obediência, 

dominação e controle”(MATURANA, 2011, p. 49). 

                                                           
2Linguajear é o fluir em coordenações de coordenações comportamentais consensuais. Quando, numa 

conversação, muda a emoção, muda também o fluxo das coordenações de coordenações 

comportamentais consensuais. E vice e versa. Esse entrelaçamento do linguajear com o emocionar é 
consensual e se estabelece na convivência (MATURANA, 2011, p. 262). 
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Maturana explica a cultura humana do pastoreio pela rede de 

conversações que a constituiu, quando os membros das comunidades passam a 

considerar os lobos, que também se alimentavam dos mesmos rebanhos que os 

humanos, como inimigos e, portanto passíveis de serem mortos. O patriarcado 

se constitui assim num novo modo de vida e o pastor se transforma em 

patriarca, que além de caçar para comer, assassina para preservar seus 

rebanhos, agora sua propriedade3. 

Contemporaneamente, o sentido feminista do patriarcado é fruto das 

discussões acadêmicas e dos movimentos feministas que se ampliaram a partir 

dos anos de 1970. Nas décadas de 1970 e 1980, os temas sociais de abordagem 

marxista, eram questionados por feministas socialistas, que perceberam que 

considerar apenas as lógicas do mundo do trabalho no capitalismo não 

explicavam a situação de desigualdade social e econômica das mulheres. Para 

muitas feministas socialistas, a exemplo de Heidi Hartmann, o patriarcado 

enquanto sistema de dominação, atuava ao lado do capitalismo, o último 

através da exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras e o patriarcado 

através da opressão das trabalhadoras. As formulações de Hartmann (1980) 

foram entendidas como uma dualidade, uma vez que patriarcado e capitalismo 

foram considerados separados, ainda que complementares. Desse modo, para 

Hartmann (1980) o patriarcado tem base material, e se constitui através de um 

conjunto de relações sociais entre os homens, relações que podem ser 

hierárquicas ou não, mas que estabelecem ou criam interdependência e 

solidariedade entre eles e os coloca em situação de dominar as mulheres. 

Young (1992) contestou a concepção de um sistema dual proposto por 

Hartmann e afirmou que patriarcado e capitalismo não estão separados, mas 

constituem-se em sistemas de dominação que interatuam e se alimentam de 

modo que garantem a exploração, a opressão e a subordinação da classe 

trabalhadora e das mulheres. O fundamento do patriarcado é o controle do 

trabalho das mulheres que as exclui do acesso aos recursos produtivos, o que 

coloca as relações patriarcais intrínsecas das relações de produção.  

No conjunto dos argumentos, Pateman (1988) inferiu que, para que o 

contrato social4 seja legitimado é necessário a existência de um contrato oculto 

heteropatriarcal, baseado na exploração do trabalho das mulheres. O contrato 

sexualfundamentado no controle do corpo e do trabalho feminino, objetiva 

excluir as mulheresdo acesso aos recursos produtivos, colocando as relações 

patriarcais intrínsecas às relações de reprodução e produção. 

                                                           
3Nos limites do texto não vamos discorrer sobre os detalhes da passagem da cultura matrísticapré-

patriarcal ao patriarcado pastoril e das diferenças entre caçar e assassinar ou matar para Maturana (2011). 

4Para Pateman (1988) o contrato social sustenta as relações sociais livres, porém, a liberdade civil não é 
universal; é masculina e depende do direito patriarcal. 
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Com a incorporação da psicanálise no discurso feminista, ocorreu o 

reforçode uma concepção universal do sistema patriarcal. Mitchell (1975) 

considerou que o patriarcado era uma estrutura ideológica universal, ainda 

que cada modo de produção o expresse em formas diferentes. O entendimento 

a-histórico do patriarcado foi questionado tanto por feministas radicais como 

pelas que apostavam nas teorias pós-estruturalistas e pós-modernas (WGSG, 

1997). Entendemos que este universal é produzido histórica e geograficamente 

e, portanto, o conceito é relativo e pauta a própria agenda de ação quando é 

considerado com uma noção ampliada de poder e de política. Estamos de 

acordo com a posição de Massey (2004) quando considerava que o poder 

relacional produz espaços relacionais, em uma perspectiva em que o privado 

também é político. Assim, a opressão das mulheres tem, também, bases 

culturais. Daí a importância do uso da categoria gênero, para rechaçar as 

atribuições concedidas pelo patriarcado através do processo de naturalização 

da opressão masculina, aliada à necessidade de explicar que o trabalho das 

mulheres ocupa um lugar central em qualquer sistema de produção e a 

hierarquia sexual é um elemento crucial em qualquer sistema de dominação 

(YOUNG, 1992). Assim, a divisão sexual do trabalho com origem na história da 

humanidade reproduz e mantém o capitalismo e a subordinação das mulheres. 

As relações de gênero por si só não produzem hierarquias. Segundo 

Saffioti (2009), essas relações são parte constituinte da humanidade. A autora 

considera que a humanização das mulheres e dos homens foi constituída, 

também, pelo significado que ambos davam e dão ao sexo biológico, 

transformado, portanto, em gênero. O Homo Sapiens sapiens, existe no planeta 

há cerca de duzentos mil anos, porém, o sistema patriarcal é recente na 

história da humanidade, com início entre sete mil e seiscentos anos a.C. Para a 

autora “o patriarcado é um caso específico de relações de gênero” (2009, p. 21) 

que, ainda que tenha sofrido modificações, se estende até os dias de hoje. E é, 

nesse período da história da humanidade, que as relações de gênero são 

hierárquicas, produzindo desigualdades sociais, econômicas, políticas e 

culturais entre mulheres e homens, bem como situações de dominação e 

opressão sofridas pelas mulheres.  

Entendemos que imputar à essas desigualdades a separação entre os 

seres humanos com base somente na noção de sexo biológico é uma concepção 

essencialista5 e faz parte de uma construção patriarcal que incute a ideologia 

de que as relações sociais se originam da natureza biológica das pessoas e que 

                                                           
5A relação igualdade/diferença é questionada pelos estudos feministas a partir de três 

perspectivas fundacionais: racionalista ou universalista; essencialista ou diferencialista;  pós-moderna ou 

pluralista. A posição essencialista afirma que existem dois sexos e que portanto a igualdade passa pelo 

reconhecimento desta diferença e marca pautas diferenciadas de reivindicações. Há duas identidades: a 

feminina e a masculina e, as características femininas estão abafadas pela supremacia masculina. 
(HIRATA, et al. 2009). 
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homens e mulheres, ao apresentarem características inerentes à sua biologia, 

são complementares. A construção é ideológica e induz a concepção de que as 

diferenças entre os seres humanos são avais das desigualdades sociais. 

Estamos de acordo com Saffioti(2009) quando argumenta que os seres 

humanos constituem-se numa totalidade bio-psico-social e as relações de 

gênero fazem parte dessa constituição.  

Nos últimos duzentos anos, no modo de produção capitalista, as 

diferenças de gênero, entre outras, são salientadas para justificar 

desigualdades entre mulheres e homens. É o caso da divisão sexual do 

trabalho, que pode ser apenas uma repartição de tarefas entre mulheres e 

homens de acordo com as habilidades de cada um, como em alguns casos na 

pré-história, período em que as técnicas eram rudimentares e as tarefas 

reprodutivas demandavam intensa participação das mulheres. Segundo 

Badinter (1986), nas sociedades posteriores à pré-história, a divisão de tarefas 

foi, e ainda é, uma divisão hierárquica. 

No capitalismo, após as transições entre os modos de produção pretéritos, 

foi afirmado, através da divisão social do trabalho, a supremacia da 

racionalidade, do aumento exponencial da produção e da produtividade com 

tendência para a concentração da propriedade e da estruturação das classes 

sociais que combinam a polarização entre proprietários dos meios de 

produção e os detentores da força de trabalho, com intensa fragmentação em 

relação a apropriação da renda. Os seres humanos, produziram sua existência, 

e garantiram sua hegemonia sobre o planeta transformando a natureza e as 

próprias relações sociais através do trabalho. 

Neste sentido,na lógica capitalista, a maternidade é compreendida como 

não trabalho, ligada estritamente a natureza feminina. A desvalorização 

produtiva desta atividade foi remetida para contextos históricos diferentes e, 

atribuiu a maternidade como essência efunção socialdas mulheres. Desta forma, 

a família ocidental se constitui centrada em duas condições básicas de domínio 

sobre as mulheres: o poder paterno e a autoridade marital. Nos últimos duzentos 

anos, em especial, a ideologia materna se estrutura através de um processo de 

responsabilização das mães (BADINTER, 1985, p.345). Para a autora, 

Ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção de que 
o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma conduta 
universal e necessária da mãe. Ao contrário, constatamos a extrema 
variabilidade de seus sentimentos, segundo sua cultura, ambições ou 
frustrações. (…) Não, não há uma lei universal nessa matéria, que escapa ao 
determinismo natural. O amor materno não é inerente às mulheres. É 
“adicional”. (BADINTER, 1895, p. 365) 

Ao invés de constituir parte da natureza das mulheres e do suposto 

instinto, a maternidade, o amor materno e os cuidados decorrentes são 
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elaborações que se deram através das pressões sociais (BADINTER, 1985, p. 

354). Desta maneira, as abordagens essencialistas, porexemplo, também tem 

sido criticadas e problematizadas por algunsestudos arqueológicos, como 

veremos no próximo item. 

A VALORAÇÃO DA MATERNIDADE COMO PRODUÇÃO BÁSICA  

Questionamos a percepção essencialista calcada na biologia e, 

discorreremos sobre a maternidade, a partir de estudos realizados na 

Arqueologia. Consideramos a maternidade como uma atividade de produção 

básica que deve ser particularizada a cada contexto histórico. Contudo, 

destacamos que a ideia de natureza materna contribui para discursos e 

práticas domesticadoras das mulheres que, desta forma, coadunam com as 

perspectivas sociais patriarcais vigentes.  

Numa parte das sociedades ocidentais, através do mito de origem judaico-

cristão, geração após geração persiste a narrativa de que um Deus criou o 

homem como sua imagem e semelhança. Este homem, tomado de 

superioridade, por ser o preferido entre todas as criaturas terrestres, cedeu 

uma de suas costelas para que desta, uma mulher fosse gerada. Assim, o mito 

de Adão e Eva fortaleceu-se no seio das relações sociais no ocidente cristão, 

relegando às mulheres o papel de coadjuvantes da história e colaborando com 

o androcêntrismo das sociedades. Entretanto, percebe-se que este mito, 

mesmo que enfrentado e questionado pelas mais diversas áreas das Ciências 

humanas e sociais, formou parte de um tecido social extremamente 

emaranhado e de difícil desconstrução. Um tecido formado por discursos e 

práticas que às suas maneiras naturalizaram um lugar social reservado às 

mulheres. Este local encontra-se, tal como Eva, centralizado na ideia da 

companheira, da coadjuvante, daquela que acompanha a grande aventura 

masculina no planeta. Para isso, caberia às mulheres, desde este lugar 

politicamente elaborado, prover o mundo das condições básicas para o 

desenvolvimento da sociedade: a procriação, a alimentação, os cuidados e a 

manutenção da família patriarcal. 

Para certas perspectivas ocidentais, na esteira das relações capitalistas, as 

tarefas exercidas pelas mulheres no âmbito doméstico historicamente 

denotam o papel secundário, muitas das vezes compreendido como uma não 

produção. Além disso, deve-se considerar que, mesmo tendo em vista os 

diferentes discursos providos desde a racionalidade científica moderna, 

observamos a naturalização das assimetrias de raça, classe e gênero na 

sociedade ocidental, como já apontaram Díaz-Andreu e Sorensen (1998). 

O mito de origem ocidental judaico-cristão, portanto, ergueu arquétipos 

que ainda se propagam e encontram força nas diversas sociedades. Modelos 
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que, por sua vez, constroem e reconstroem explicações baseadas 

emessencialismos que ainda cobram das mulheres o valor da mitológica 

costela um dia cedida. Paradigmas que apontamdiscursos e práticas que, ao 

exigirem a lendária dívida, acirram relações assimétricas. Descontruir 

assimetrias não se trata apenas de recolocar as mulheres na história. Tão 

pouco se trata apenas de reconhecer papéis e direitos sociais. Mas sim aborda 

algo mais profundo. Pressupõe que os paradigmas, inclusive de pesquisa, 

também sejam outros. Exige que as reflexões desmontem os 

elementosessencialistas pautados na natureza, do discurso religioso ou 

científico. Trata-se, portanto, da desestruturação das leituras essencialistas 

que pré-determinam mulheres à papéis sociais específicos, como por exemplo 

a maternidade e o cuidado. Tais papéis são frutos de processos históricos 

particulares e como tais devem ser analisados. (BERROCAL, 2009, p. 33). 

Algumas tradições científicas não romperam com a lógica ocidental cristã. 

A própria natureza das mulheres, neste sentido, foi construída a partir de um 

olhar androcêntrico e patriarcal. Desde áreas como a Arqueologia, nos estudos 

sobre a pré-história, por exemplo, os estereótipos de gênero e seus papéis 

sociais foram desenhados e reforçados a partir da análise da cultura material. 

Tendo os artefatos como fonte predominante de pesquisa, muitos projetos 

elaboraram explicações que, à sua forma, deslocam as práticas sociais 

domesticadoras do universo das mulheres do mundo capitalista burguês à 

períodos recuados de tempo. Para Mateu, 

Las lecturas históricas realizadas sobre las mujeres en las sociedades pasadas, 
en su mayoría pueden calificarse de mutilaciones y/o de fragmentaciones 
intencionadas. Es por esta razón que las interpretaciones generadas desde 
disciplinas como la Arqueología se encuentran sesgadas por la mirada y los 
intereses masculinos. De esta situación se deriva un discurso eminentemente 
patriarcal, auspiciado por la ley del padre que se va a reconocer como unidad 
de medida de toda la realidad existente.(2002, p. 4) 

Desta maneira, tal anacronismo denota a velada, silenciosa e forte, 

transposição do mito de origem à Ciência afirmando não somente a dita 

vocação “natural” das mulheres à determinadas práticas e papéis sociais mas, 

somado a isso, redesenha o caminho histórico trilhado pelo patriarcado. 

A produção das condições básicas de desenvolvimento e manutenção das 

sociedades ao longo da história da humanidade encontra momentos de 

disparidades na distribuição e valoração dos papéis e fazeres. Para discutir 

este fato não podemos generalizar os contextos historicamente postos, nem 

reduzir somente a questão da divisão sexual do trabalho. Mas abordar a 

valoração e a divisão social e política do trabalho em diferentes contextos 

socioculturais, em especial no que diz respeito as formas como as sociedades 

historicamente elaboraram as maneiras de perceber a sua reprodução. Mateu 
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(2002) apresenta tais condições de produção e reprodução através do conceito 

de produção básica. Para a autora  

(…) la Producción Básica hace relación a la generación de nuevos hombres 
y mujeres, la futura fuerza de trabajo. Su reconocimiento significa 
considerar la reproducción biológica como un proceso de trabajo específico 
y socialmente necesario, lo que evita la naturalización (ocultación) del 
mismo. (MATEU, 2002, p. 8). 

Neste sentido, a produção básica trata-se de um trabalho amplamente 

necessário para manutenção dos coletivos humanos. Contudo, esta produção, 

não percebida como tal, em alguns contextos culturais, apresenta-se como um 

velado sobre-trabalho, ou em certos casos um não trabalho, realizado pelas 

mulheres. Desta forma, o não reconhecimento da produção básica fortalece, 

tanto no campo dos discursos quanto no das práticas, os processos que 

naturalizamos supostos papéis sociais das mulheres ligados ao cuidado, ao 

amor e, consequentemente, a maternidade, amplamente alicerçados em 

explicações essencialistas.  

As perspectivas explicativas essencialistas remontam longos 

debatessobre a relação entre cultura e natureza, promovidos desde as Ciências 

humanas e sociais. Neste caso em especifico, historicamente tais explicações 

tem jogado a natureza sobre as mulheres, manifestando-a através das ideias de 

maternidade, por exemplo. Ao passo que aos homens recaem a cultura e os 

papéis ligados aos fazeres e saberes externos ao espaço reprodutivo e ao ato 

essencial de manutenção dos coletivos humanos, como gerar e cuidar de novos 

membros. Assim, elaborou-se discursos sustentados na natureza das 

mulheres,que advogam instintos femininos intrínsecos à domesticidade das 

mulheres.  

Desta maneira, a maquiagem essencialista camuflou os processos históricos 

que constituíram as estruturas patriarcais e fez da produção básica um ato de 

natureza estritamente biológica, esvaziando-a de seu reconhecimento, papel e 

compreensão sociocultural. A maternidade pressupõe determinadas condições 

biológicas, contudo, tanto a maternidade quanto as condições biológicas que a 

viabilizam são percebidas, narradas, praticadas desde diferentes elaborações 

culturais. Portanto, naturalizar a maternidadecorrobora com a pauta patriarcal 

vigente, perpassandopráticas e estruturas de pensamento, formas de descrever, 

perceber, vivenciar e ordenar o mundo.  

As interpretações essencialistas, de acordo com oque temos pautado 

neste texto, receberam muitas críticas. Para Badinter (1985), por exemplo, o 

amor materno é contextual. Uma vez que o papel de mãe é historicamente 

imputado às mulheres. Contudo, o essencialismo delegado as relações 

maternas, e as mulheres em geral, nas sociedades capitalistas lançou 
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profundas raízes, sustentando a lógica patriarcal contemporânea em diferentes 

contextos históricos e geográficos, gerando leituras equivocadas sobre as 

mulheres e, até mesmo, apagando-as da história. 

Salermo e Zarankin (2010) apresentam exemplos em que os arquétipos 

contemporâneos de papéis de homens e de mulheres são reproduzidos em 

olhares sobre a pré-história. Ao observar tal transposição percebemos o 

quanto as explicações essencialistas ganham força em representações 

projetadas desde a Arqueologia e os estudos sobre a pré-história, por exemplo. 

E, como os autores alertam, “validam a existência de desigualdade de gênero 

na sociedade atual” (SALERMO; ZARANKIN, 2010, p. 219). 

Um projeto realizado com estudantes em uma escola de Buenos Aires 

(Argentina) teve como metodologia, solicitar, à uma turma da quarta série, 

composta por alunos com a média de nove anos de idade, que representassem 

em desenhos, as atividades que acreditavam que os homens e as mulheres 

desenvolviam na pré-história. Para tanto, os autores do projeto, consideraram 

alguns produtos culturais consumidos pelos alunos e, que de diferentes formas 

e intensidades, poderiam ter influenciado na construção de tais 

representações, tais como: desenhos animados, literatura e cinema infantis, 

quadrinhos, livros didáticos, aulas, etc. O resultado, apesar de não surpreender 

os autores, nem a seus leitores, paradoxalmente, desvenda as formas como a 

sociedade ocidental cristalizou o patriarcado e a divisão sexual do trabalho. As 

mulheres foram representadas, em sua maioria, vinculadas às atividades 

relacionadas ao espaço doméstico e familiar, ou seja: próximas à fogueiras e 

fogões, em preparação de alimentos, próximas a crianças ou em “atitudes 

passivas, sem nenhuma conexão com alguma atividade” (SALERMO; 

ZARANKIN, 2010, p.11). Os homens foram representados em atividades de 

caça ou pesca, portando objetos como lanças, arcos, linhas de pesca, próximos 

às presas, distantes dos espaços domésticos e em nenhuma das representações 

estavam próximos à crianças. Além disso, as representações dos alunos 

também descortinaram estereótipos estéticos como por exemplo: mulheres 

com cabelos longos; homens com cabelos curtos; mulheres usando vestidos ou 

saiotes por vezes na cor rosa, com seios cobertos; homens usando tangas de 

cores escuras e de peitoral nu. Também ficou evidente o fato dos alunos 

reproduzirem a ideia de uma família patriarcal, heteronormativa, monogâmica 

e nuclear. Segundo os autores, 

as crianças já internalizaram alguns discursos básicos de senso comum 
sobre o passado. A eles se agrega a naturalização das normas e de sua 
própria sociedade, que são levadas ao passado por serem consideradas as 
únicas formas de vida possíveis.(SALERMO;  ZARANKIN, 2010, p. 11). 
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O discurso da naturalização pautadopor Salermo e Zarankin (2010), é 

revelado nas ideias expressadas pelo palestrante no Simpósio, tais como “no 

passado era assim” ou “na origem da humanidade era assim..”. Consideramos 

expressões extremamente problemáticas porque desconsideram as 

especificidades históricas. Não foram somente nos mitos religiosos de criação 

mas, igualmente, nos estudos sobre a pré-história que muitas práticas e 

discursos, que afirmam e reafirmam o patriarcado, buscaram argumentos 

explicativos e definidores das sociedades.Determinar assinaturas e 

organizações de ordem de gênero a partir da cultura material do passado 

recuado é extremamente complicado, sob pena de fazermos transposições 

anacrônicas. Contudo, em algum momento de nossa história alguém atribuiu, 

por exemplo, aos instrumentos de caça uma assinatura masculina, à cerâmica e 

outros utensílios, de uso interno nos assentamentos, uma assinatura feminina. 

E essas assinaturas foram, por vezes, elaboradas desde uma Ciência masculina 

e androcêntrica ( MOSS, 2002).  

Por outro lado, várias autoras tem demostrado que, em alguns coletivos 

humanos, a produção básica é fundamental para construção e relação social. Um 

exemplo disso é o trabalho compilado por Mateu(2002), a partir de análise 

bioarqueológica de desgaste ósseo de homens e de mulheres, e outros indícios 

materiais, em dois sítios arqueológicos neolíticos, no Oriente Próximo, a saber: 

Tell Abu Hureyra eÇatalHüyük. Segundo a autora, comumente nos deparamos 

com descrições que apresentam as sociedades do passado como igualitárias. 

Entretanto, atribui-se ao surgimento de novas formas de subsistência, vinculadas 

aos processos de domesticação de plantas e animais, ao início das práticas de 

pastoreio e da agricultura a origem da desigualdade. Porém, Mateu alerta que 

ambas afirmaciones deben realizarse con precaución ya que como vamos a 
ver, diferentes grupos sociales que desarrollaron la agricultura, organizan 
de forma distinta las actividades, generando una división del trabajo en 
función del sexo particular y propia, que en ocasiones pueden conducir a 
situaciones de explotación sobre el colectivo de mujeres, pero que en otras 
no. (MATEU, 2002,  pp.11-12). 

Assim, algumas sociedades criaram mecanismos de compensação de 

trabalho por parte de seus membros masculinos, liberando as mulheres de 

determinados afazeres enquanto ligadas à produção básica. Mas, em outros 

coletivos o mesmo não é identificado, como provavelmente foi o caso das 

mulheres de Tell Abu Hureyra. Na análise óssea destas, os pesquisadores 

identificaram lesões na última vertebra dorsal e nos punhos, associadas a 

indícios que remetem a braços e pernas musculosos. Tanto as lesões quanto as 

particularidades musculares apontadas pela análise óssea indicam que as 

mulheres realizaram algum trabalho de esforço repetitivo. Mateuaponta que a 
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atividade de moer grãos era amplamente realizada por mulheres e, como os 

indícios demonstram, não compartilhada pelos homens. Os ossos destes 

últimos também apresentaram lesões, porém de natureza distinta. 

Curiosamente los hombres también van a presentar otro tipo de alteración 
en sus cuerpos: la presencia de rótulas con muesca, una lesión interpretada 
como consecuencia de ponerse en cuclillas para descansar, es decir, para no 
realizar ningún tipo de trabajo. (MATEU, 2002, p.15) 

Ou seja, as mulheres eram não somente as responsáveis pela produção 

básica, mas igualmente pela alimentação do coletivo. Assim, para a autora as 

mulheres que viveram neste sítio arqueológico em diversos períodos históricos 

gozaram de pouco tempo livre e constituíram um grupo socialmente explorado.  

Em ÇatalHüyük, por sua vez, as analises ósseas possibilitaram observar 

que as mulheres tiveram maior qualidade de vida. Para Mateu,  

(…) las mujeres de ÇatalHüyük parecen gozar de una aceptable calidad de 
vida. Solo los riesgos derivados del parto y postparto parecen ser los 
causantes de una alta mortalidad femenina que coinciden con el periodo de 
fertilidad de las mismas. Por otra parte, no parece haber una estrategia 
político-ideológica tendente a ocultar y restar valor social a las mujeres en 
relación a su trabajo en la creación de las condiciones materiales para la 
producción y mantenimiento de la vida social. Los trabajos que realizan las 
mujeres parecen ser fundamentales para ambos sexos e incluso nos 
atreveríamos a decir que son vistos como complementarios. CatalHüyük a 
diferencia de otras comunidades neolíticas en sus representaciones 
figurativas no cancela las figuras de las madres ni tampoco sus atributos 
sexuales. Esto puede significar que no hay un control patriarcal sobre lo 
que se representa. (MATEU, 2002, pp. 25-26). 

Estes exemplos pontuais demostram como os papeis sociais 

desenvolvidos por homens e mulheres ao longo da história variam e devemser 

analisados em sua diversidade e particularidade contextual. Desta forma, evita-

se generalizações e leituras de caráter essencialista. Além dos exemplos, 

destacamos que, desde meados dos anos de 1980, emergiram trabalhos que 

buscam, a partir da Arqueologia e da Geografia colocar em pauta estes 

discursos que naturalizam estereótipos de ordem de gênero. As Arqueologias e 

as Geografias feministas e de gênero têm se dedicado a este debate 

(BERROCAL, 2009; VOSS, 2006; MOSS, 2002; GARCIA-RAMÓN, 2006). O 

objetivo de tais estudos varia, contudo, buscam, entre outras pautas de 

pesquisas, com alguns resultados, mostrar a variedade de concepções de 

relações de gênero e as inúmeras formas de valoração da produção básica e da 

produção das condições materiais básicas exercidas por mulheres em 

diferentes contextos históricos e geográficos. No conjunto objetivam 
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questionar as leituras essencialistas e uniformizadoras do passado apontadas 

como uma espécie de “álibi” para as práticas patriarcais ainda vigentes. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

No ensaio, sem esgotar o tema,objetivamos evidenciara necessidade de 

fomentar reflexões e discussões sobre o sistema patriarcal a partir de 

diferentes concepções. Pois, este sistema, longe de ser um fenômeno social 

limitado a contextos passados, tem constituído o tecido social do qual muitas 

das práxis contemporâneas emanam. Na vida cotidiana e mesmo em eventos 

acadêmicos ainda nos deparamos com falas e condutas patriarcais as quais 

precisamos contextualizar e exercer, diante do debate, uma tomada de posição 

que estimule a desconstrução e a superação deste sistema de dominação. Para 

tanto, na primeira parte do texto, apresentamos o patriarcado como uma 

construção que necessariamente deve ser contextualizada a partir de conceitos 

teóricos e analíticos que permitam explicar a sociedade vigente.  De modo a 

possibilitar a compreensãodos mecanismos, por vezes silenciosos e invisíveis, 

através dos quais as práticas de opressão e exploração sobre as mulheres 

prosseguem. Apesar de tantas conquistas sociais, econômicas e políticasque 

descortinam e visibilizam as desigualdades de diferentes matizes, existentes 

entre as mulheres e os homens, ainda persistem as concepções que delegam às 

mulheres um suposto papel social natural, calcado em uma noção essencialista. 

A naturalização da maternidadeperpassa aspectos essencialistas que 

deslocam tal atividade do tecido social e a coloca sob o manto da biologia, 

da natureza. Assim, apresentamos, na segunda parte do texto, alguns 

estudos advindos da Arqueologia. Exemplos de pesquisas que contradizem 

a fala do palestrante no referido evento e que estimularam a produção 

deste ensaio.  Estudos que mostram que a maternidade, longe de ser 

isolada na natureza das mulheres, deve ser observada dentro do quadro 

das relações sociais, políticas, culturais e econômicas de cada coletivo 

humano em particular. Ou seja, consideramos que a maternidade necessita 

ser socialmente contextualizada, sob pena de interpretá-la a partir de 

conceitos essencialistas que fixam, nas mulheres, um papel reprodutivo. A 

concepção da maternidade se dá de acordo com contextos históricos  e 

geográficos que possibilitam diferentes valorações. Estas descortinam, para 

retomar alguns exemplos, práticas em que as mulheres constituem um 

grupo socialmente explorado em que a maternidade apresenta-se como um 

não trabalho, como uma atividade não produtiva. Ao passo que em outras a 

maternidade apresenta-se como produção social básica nas redes de 

compensações de trabalho estabelecidas entre as mulheres e os homens.  
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O patriarcado vigente ainda está baseado na dualidade de papéis sociais 

entre homens e mulheres e na valorização da maternidade como a função 

natural e fundamental destas na sociedade. Entendemos que as concepções 

essencialistas impossibilitam a transformação e, portanto a superação das 

sociedades patriarcais.  

Em tempos atuais, de inúmeros retrocessos no campo das conquistas 

políticas e sociais, constatamos que sobre as mulheres tem recaído altos 

índices de violência de distintas naturezas. O retorno aos discursos e práticas 

essencialistas tem delegado às mulheres várias linhas de pressões através das 

quais parte da sociedade volta-se à estas para cobrar a mitológica costela, ou 

seja: uma prática, um comportamento, um lugar, um papel social firmado na 

dita natureza das mulheres. Concepções que, no nosso entendimento, buscam 

reafirmar o patriarcado como sistema social de dominação. 
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UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE O GÊNERO E 
O ENSINO PRIVADO PARA MENINAS E PARA 

MENINOS EM PELOTAS-RS (1875-1910) 

HELENA DE ARAUJO NEVES (UFPEL) 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

Este artigotem por objetivo apresentar algumas informações acerca das 

diferenças de oferta do ensino privado para meninas e para meninos – de nível 

primário e secundário – da cidade de Pelotas-RS, existente durante a segunda 

metade do século XIX e princípio do século XX. Para isso centrou-se a 

investigação em um referencial teórico-metodológico que pudesse sustentar 

tal pesquisa, que usou como técnica de coleta de dados a análise documental – 

utilizando-se como fonte primordial propagandas de escolas divulgadas em 

periódicos. O estudo maior que originou este artigo (NEVES, 2007) centrou-se 

em analisar o ensino privado em Pelotas, portanto, os dados aqui apresentados 

vinculam-se a essa esfera de ensino. Diante do exposto, as problematizações 

apresentadas neste texto têm a intenção de corroborar com os estudos sobre o 

estudo do currículo no Brasil, em especial levando-se em consideração as 

diferenças existentes entre os gêneros nesse momento analisado, bem como o 

papel atribuído ao ensino fundamental/primário e médio/secundário.   
 

2. “CONDIÇÕES DE ADMISSÃO1”: O ENSINO PRIVADO EM PELOTAS   

Por mais de duzentos anos, os jesuítas mantiveram no Brasil um sistema 

escolar de ensino que visava ao preparo dos jovens da elite brasileira para 

estudar em Coimbra ou na França. O alvará do Marquês de Pombal, em 1759, 

resultou no fechamento de colégios jesuítas mantidos no Brasil, quebrando o 

                                                           
1 Expressão encontrada nos anúncios ao definir o que seria exigido dos alunos para terem acesso ao 
ensino privado.  
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monopólio que, até então, a ordem exercia. No ano de 1772, a Coroa 

Portuguesa propôs as aulas-régias, que eram disciplinas autônomas e isoladas, 

ministradas por diferentes professores, sem articulação com os demais, ou 

com uma escola. Já a constituição de 1824, em seu art. 179, XXXII, estabelecia 

que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”. Entretanto, Tambara 

e Arriada (2005, p.7), lembram “que não era citado de onde viriam as verbas 

para garantir a gratuidade”. Com relação à criação de instituições de ensino, a lei 

de 15 de novembro de 1827, decretada por D. Pedro I, considerando a 

necessidade de facilitar a instrução no que se referia ao estudo das primeiras 

letras, e entendendo que não era possível estabelecer escolas em todos os 

lugares do Reino por conta da Fazendo Pública, permitiu a qualquer cidadão o 

ensino e abertura de escolas de primeiras letras. Dessa forma, verificou-se, por 

meio da lei, que o Estado assumiu o papel de educador, mas impotente, “não 

conseguiu universalizar o indispensável estudo das primeiras letras, repassando, 

parcialmente, essa responsabilidade para a iniciativa privada” (CURY, 2005, p.4). 

Durante o Período Imperial havia, nas Províncias, intensas discussões 

acerca da necessidade da escolarização da população, sobremaneira das 

camadas inferiores da sociedade. Todavia, a presença do estado no tocante à 

educação, neste período, como observado, pode ser considerada pequena e 

pulverizada. No Rio Grande do Sul, segundo Tambara (2000, p.102):  

a idéia da liberdade de ensino constitui a pedra angular da estrutura escolar 
que se vai instalando na província. Apesar de em meados do século os 
secretários se preocuparem com o controle dos estabelecimentos 
particulares de ensino. Esta é uma atitude que paulatinamente vai cedendo 
terreno para a implantação de um sistema genuinamente positivista 
seguindo o lema: ensina quem quer onde quiser e como puder. Por uma 
série de circunstâncias o ensino privado procurava na liberdade de ensino 
uma forma de escapar do controle provincial sobre suas atividades.  

Nesse mesmo sentido Cury (2005, p.11) afirma que, no Brasil, se o 

princípio da educação pública tinha sua matriz no princípio da igualdade, a da 

educação escolar, sob instituições privadas, se aninhava no princípio da 

liberdade de ensinar, inclusive algo de diferente, “desde que garantidos os 

elementos comuns e desde que esse diferencial seja conseqüente com os 

princípios de uma sociedade democrática”. Assim, o ensino no Rio Grande do 

Sul passava por um processo de exclusão de significativos contingentes da 

população no que se referia à instrução elementar e, principalmente, à 

oportunização do ensino secundário. Este aspecto decorria principalmente 

porque, na Província, assim como no resto do Brasil, o ensino era uma reserva 

de mercado da iniciativa privada; “assim somente aqueles segmentos da 

população que podiam arcar com o ônus do ensino pago é que prosseguiam 

nos estudos” (TAMBARA, 2000, p.66). A exclusão, para Ribeiro (1978), não 
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ocorria gradativamente de um nível de ensino para o outro, mas, sim, 

marcadamente, no início da escolarização – já que a grande maioria não tinha 

condições, e boa parte, nem interesse, diante do regime de vida a que estava 

submetida, em ingressar e permanecer na escola. A reduzida camada da classe 

média é que, aos poucos, nas últimas décadas do império, ampliou-se e 

pressionou a abertura de escolas.   

Com relação aos primórdios da escolarização em Pelotas, sabe-se do 

funcionamento, “em 1832, de cinco aulas particulares, freqüentadas por 244 

alunos, sendo 35 do sexo feminino” (MAGALHÃES, 1993, p.225). O nome de 

Pelotas como importante centro educacional da Província, conforme Reverbel 

(1981, p.35), “vinha desde 1832, quando foram fundados os primeiros colégios 

particulares de projeção que começaram a ser freqüentados por estudantes 

oriundos de quase todos os rincões gaúchos”. Durante a segunda metade do 

século XIX, Pelotas abrigou um número expressivo de instituições de ensino 

particulares. Eram conceituadas escolas particulares de ensino primário e, 

mesmo, de humanidades que nada ficavam a dever às da capital rio-grandense 

na mesma época (REVERBEL, 1981).  

Por meio das propagandas impressas encontradas com uma pesquisa mais 

ampla (NEVES, 2012), que acabou gerando dados para este artigo, observou-se 

que de 1875 a 1910 a oferta do ensino primário era maior em relação ao ensino 

secundário: 37 escolas femininas e 42 masculinas. Isso porque provavelmente 

eram poucos aqueles que conseguiam manter seus estudos em escolas privadas 

– em que o nível secundário tornava-se, muitas vezes, mais oneroso do que o 

primário. Por outro lado, o número de instituições de ensino secundário 

feminino encontrado (21) era significativo se comparado ao número de escolas 

secundárias masculinas (35). De qualquer forma, é preciso considerar que a 

quantidade2 de alunos homens nas instituições era maior do que a das meninas, 

chegando, muitas vezes, ao dobro desta. 

Assim, reflete-se sobre o fato de que o ensino privado, como mencionado 

anteriormente, era livre no Rio Grande do Sul. Para Schneider (1993, p.283), 

“essa liberdade de ensino acabava trazendo efeitos negativos no que se refere à 

oferta do ensino público”. Aliás, como já observado, no Brasil em geral havia o 

incentivo do Estado para a proliferação do ensino particular, tanto no período 

colonial como durante o Império. É importante perceber, portanto, que, no 

momento educacional investigado, o ensino público não tinha o status, a 

credibilidade, e o incentivo do estado.  

                                                           
2 Esses dados foram observados tanto pelo conteúdo de alguns anúncios – que divulgavam o número de 

alunos – como através dos seguintes relatórios: Relatório do Inspetor Geral da Instrucção Pública 1901, 

Relatório da Intendência de Pelotas de 1912 e Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior 
e Exterior de 1899.  
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3. O ENSINO PRIMÁRIO X O ENSINO SECUNDÁRIO PARA MENINAS E PARA 
MENINOS 

As escolas de caráter privado, tanto para o sexo feminino quanto para o 

masculino, encontradas nesta pesquisa, deixaram evidenciados em seus 

anúncios as disciplinas que eram oferecidas, a localização da instituição, o 

seu programa, os valores cobrados, bem como seu corpo docente e dirigente. 

É importante destacar que, no período analisado, essas instituições deveriam 

manter os pais de seus alunos informados caso houvesse alguma modificação 

no contrato firmado. Esta realidade ficou evidenciada no Art.107º, parágrafo 

2º, do Decreto Nº 1331, de 17 de fevereiro de 1854, no Capítulo Unico “do 

Ensino particular primário e secundário”, quando foi vetado aos diretores: 

“mudar, sem previa declaração e licença, o caracter de seu estabelecimento, 

quer estendendo o programma, quer deixando de observar e de cumprir os 

empenhos tomados com as famílias nos prospectos ou annuncios” 

(TAMBARA e ARRIADA, 2005, p.64).     

As disciplinas ministradas em Pelotas, no período compreendido por esta 

investigação, serão divulgadas no intuito de apresentar o tipo de ensino 

ofertado aos pelotenses, além de contextualizar as idéias que se tinha nesse 

momento histórico sobre os “papéis” adequados aos homens e às mulheres. 

Estas informações são subsídios para pensar o papel dos saberes na vida dessa 

sociedade específica e às questões de gênero que esses dados carregam 

consigo – aspecto este bastante pesquisado em todo o Brasil. Em especial ao 

analisar os estudos de Louro (1995, p. 118), quando essa afirma que: “[...] as 

definições de homem e mulher, do masculino e feminino são efetivamente 

construções históricase não um simples reflexo de um fato biológico [Grifo 

meu]. De posse desse entendimento,foi importante saber o que apresentava o 

Art.4º do decreto nº 7247, de 19 de abril de 1879, sobre o que deveria constar 

nas disciplinas das escolas primárias de 1º grau dos municípios da Corte: 

instrucção moral, instrucção religiosa, leitura, escripta, noções de cousas, 
noções essenciais de grammatica, princípios elementares de arthmética, 
syxtema legal de pesos e medidas, noções de historia e geographia do 
Brazil, elementos de desenho linear, rudimentos de musica, com exercícios 
de solfejo e canto, gymnastica, costura simples (para meninas) 
(TAMBARA e ARRIADA, 2005, p.77). [Grifo meu] 

Já as de 2º grau, do ensino primário, constavam da continuação e 

desenvolvimento das disciplinas ensinadas nas de 1º grau e mais das seguintes:  

princípios elementares de álgebra e geometria, noções de physica, chimica 
natural, com explicação de suas principaes applicações á industria e aos 
usos da vida, noções geraes dos deveres do homem e do cidadão, com 
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explicação succinta da organização política do Império, noções de lavoura e 
horticultura, noções de economia social (para os meninos), noções de 
economia domestica (para as meninas), pratica manual de officios (para 
meninos), trabalhos de agulha (para meninas). (TAMBARA e ARRIADA, 
2005, p.77).[Grifo meu] 

Tomando-se a legislação da época como base de análise torna-se 

necessário refletir sobre o fato de que o conceito de gênero é apresentado nos 

seguintes termos: “[...] gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um 

primeiro modo de dar significado às relações de poder.” (SCOTT (1990, p. 

14). Portanto, percebe-se que os papéis sociais eram construídos e também 

legitimados dentro das escolas utilizando-se do currículo para esse fim. Com 

base no corpus documental organizado, foi possível encontrar sinais relativos 

aos planos de estudo de cada instituição condicionados ao nível de ensino 

oferecido e ao gênero do(a) estudante. Com os dados coletados na 

investigação, montou-se, então, um quadro referente ao ensino privado de 

Pelotas que pode ser visualizado a seguir: 

QUADRO 1 – DISCIPLINAS OFERECIDAS PELO ENSINO PRIVADO EM 
PELOTAS, SEGUNDO AS PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS (1875-1910). 

DISCIPLINAS OFERECIDAS PELO ENSINO PRIVADO EM PELOTAS (1875-1910) 

     Feminino 

Primário 

   Feminino 

Secundário 

     

Masculino 

Primário 

Masculino 

Secundário 

- álgebra; 

- allemão; 

- analise grammatical; 

- applicação aos systema 

métrico decimal; 

- arithmetica até as quatro 
operações; 

- bordados a ouro, seda, 

froco, branco, flores de 
papel e cera; 

- botanica; 

- calculo; 

- álgebra; 
- allemão; 

- analyse oral e escripta 

dos clássicos; 
- bordado a ouro, matiz e 

branco; 

- caligraphia; 
- cortezias adequadas aos 

deveres de uma perfeita 
dona de casa; 

- cosmographia; 

- desenho e pintura a óleo 

sobre tela, seda, porcelana 

e crystal; 

- elementos de culinária; 

- francez; 

- geographia geral e 

- álgebra; 
- arithmetica; 

- as quatro operações 

arithmeticas e sua 
applicação ao sistema 

métrico decimal; 

- calligraphia; 
- chimica; 

- desenho linear; 

- esgrima e gymnastica; 
- francez; 

- geografia (divisão das 

cinco partes da terra, sua 
configuração, limites, 

systemas hydrograficos e 

ortographicos). 

- geographia geral; 

- grammathica oral; 

- álgebra; 
- arithmetica; 

- francez; 

- geographia; 

- geometria plana 

e no espaço; 

- história do 
brazil com 

especialidade da 
província; 

- historia 

universal; 

- inglez; 

- latim; 

- mathematica; 
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- calligraphia; 

- canto; 

- cathecismo; 

- chorographia do Brazil; 

- civilidade; 

- compor cartas, themas, e 

declamação; 

- contabilidade; 

- correspondecia epistolar; 

- cortar vestidos e coser 
em maquina; 

- cosmographia; 

- costura a mão e a 

machina; 

- dança 

- desenho; 

- doutrina christã; 

- economia domestica; 

- francez; 

- geographia do Brazil; 

- geographia terrestre e 

astronomica; 

- grammatica elementar; 

- grammatica nacional; 

- hespanhol; 

- historia do Brazil; 

- historia natural; 

- historia romana e 
mythologia; 

- historia sagrada; 

- história universal; 

pátria; 

- noções de litteratura; 

- habilidades de agulha; 

- historia do brazil e 

universal; 
- inglez; 

- geometria; 

- italiano; 

- latim; 
- lingua portugueza; 

- musica; 

- mythologia; 

- phylosophia; 

- piano; 
- pintura oriental; 

- redacção; 

- rethorica; 

- trabalhos de agulha; 

- trabalhos domésticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- grammatica portugueza; 

- historia do Brazil; 

- historia universal; 
- inglez; 

- historia universal; 

- latim; 

- leitura; 
- língua portuguesa; 

- literatura; 

- mathematica; 

- musica; 

- noções de historia 

sagrada; 

- noções elementares de 
geometria; 

- operações sobre 

números inteiros e 
decimaes; 

- ortographia pratica e 

theorica; 

- philosophia; 
- physyca; 

- prosa e verso nos 

melhores clássicos; 

- rhetorica e poética; 
- rudimentos da língua 

latina; 

- systema metrico 

decimal; 

- systema métrico 
francez. 

 

 

 

- rethorica; 

- trigonometria 

rectilinea e 
princípios geraes 

de geometria 

analytica; 
- curso 

commercial 

(e demais 
disciplinas 

preparatórias 

exigidas para o 
curso das 

differentes 

carreiras 
scientificas); 

- escripturação 

mercantil 

(curso). 
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- inglez; 

- italiano; 

- leitura de autores  

clássicos e de letra 

manuscriptas; 

- leitura de prosa e verso; 

- leitura recreativa e 
fabulas; 

- leitura; 

- lições orais de 

urbanidade; 

- musica vocal e 

instrumental; 

- ortographia theorica e 
pratica; 

- pianno; 

- pintura oriental; 

- pontos de lã baixo e alto 

relevo, a soutache, a 

canutilho, a contas, a 
fróco, a seda, a prata, a 

ouro e flores de diversas 

qualidades; 

- pontos de malha; 

- portuguez; 

- proporções progressivas; 

- prosa e verso; 

- prosódia e metrificação; 

- redacção; 

- rendas de malha, pontos 
de lan e crochet, trabalhos 

de coral, de solla, de 

cortiça, de musgo. 

Fonte: Neves (2007) 
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Por meio dos conteúdos dos anúncios, e da organização do quadro 1, 

verificou-se a ampliação do currículo das escolas com o passar do tempo – em 

especial as voltadas para o ensino feminino, que aos poucos foram tendo o 

acréscimo de conhecimento geral. Para Anjos (1996, p.99), “enquanto o saber 

corriqueiro aponta para o fato de que o sexo feminino recebia um aprendizado 

restrito” esse destaca que, em 1876, o programa do Colégio, para meninas, 

Mme. Audissou compreendia o ensino de francês, história da pátria e universal, 

antiga e moderna, geografia, contabilidade, escrita e noções científicas sobre os 

diferentes ramos dos conhecimentos humanos. No entanto, verificou-se, no 

Regulamento de Instrução Primária e Secundária da Corte de 1854 (Reforma 

Couto Ferraz), que o currículo relativo às aulas primárias de meninas 

estabelecia limites no ensino de álgebra, geometria, gramática, história e 

geografia pátrias, matérias que constavam regularmente na grade das escolas 

dos meninos. Para as alunas, a doutrina cristã, a leitura, a escrita e o cálculo 

elementar acrescidos das aulas de agulha, bordados e costura, eram 

considerados ensinamentos básicos. À primeira vista, conforme o estabelecido 

pela legislação, a formação das meninas visava à vida doméstica, em 

detrimento da vida pública, reservada aos futuros homens. Segundo Louro 

(1992) houve, no século XIX, um discurso segundo o qual, para os indivíduos 

do sexo feminino era suficiente uma educação moral sólida, visando à 

formação de esposas e mães, em detrimento da instrução escolar 

propriamente dita, a qual poderia ser superficial e meramente ilustrativa. 

Ao discutir o papel social dos homens e das mulheres em Pelotas, destaca-

se o que vinha ao encontro da legislação vigente no período que se investigou e 

o que se detectou de diferente do que era proposto na educação nacional. 

Assim, constatou-se, nesse momento histórico, uma restrição às disciplinas que 

envolvessem cálculos no currículo do ensino feminino. De fato, essas eram 

disciplinas que não foram encontradas na totalidade dos estabelecimentos de 

ensino feminino pelotenses, mas se verificou sua oferta em instituições como o 

Collégio de Meninas de Berta Jeanneret, o Collegio Pedro II e o Collégio Acácia. 

As matemáticas não tinham então um peso significativo na grade do ensino 

feminino, que era mais recheado pelas disciplinas das “áreas humanísticas”. Já 

no ensino masculino predominava as áreas ditas “científicas”. Esse fato 

também foi averiguado em uma pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, 

que também utilizou a propaganda como fonte. No que se refere ao ensino 

feminino, Limeira (2006, p.5) afirma que: 

[...] o mais recorrente é que qualquer complemento curricular estabeleça 
restrições às matemáticas (álgebra, aritmética, geometria) e fique 
condicionado a oferta de “prendas que aperfeiçoam a educação de uma 
menina”, como destaca o Colégio Nacional [...] ou o Colégio Augusto, onde 
somente pela vontade dos pais poderá ser aplicada a Aritmética (grifo do 
autor).  
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Assim como em Pelotas, no Rio de Janeiro também foram encontradas 

instituições que ofereciam um repertório de disciplinas mais amplo do que se 

esperava para o ensino feminino, como aponta a pesquisadora:  

não podemos deixar de salientar, evidentemente, as marcas que 
descaracterizam uma imagem generalizante lançada a estas questões. 
Identificamos algumas instituições marcadas por tencionar estas tradições, 
como o Colégio de Meninas, dirigido por M.me. Lacombe, onde o destaque 
é para os estudos de algumas sciencias como aritmética, geometria e 
princípios da física (LIMEIRA, 2006, p.6).   

Outrossim, o que era esperado com relação ao “belo sexo” não ficava em 

segundo plano nos programas dos colégios femininos em Pelotas. O Collegio 

Perseverança apresentava, em seu anúncio, a preocupação de acompanhar a 

moderna pedagogia, oferecendo as disciplinas exigidas nos preparatórios, mas 

sem deixar de lado os bordados e todos os ensinamentos “que não poderiam 

ser ignorados por uma menina bem-educada”:  

 

 

Figura 1 – Anúncio do Collegio Perseverança. 

Fonte: JORNAL A PÁTRIA, 7/1/1891. 
 

Já no anúncio do Collegio São Francisco de Assis, uma instituição com 

caráter confessional, publicado em 7/01/1894, foi destacado que o propósito 

do colégio era preparar as alunas para uma educação religiosa e literária. Esse 

objetivo se refletiu em seu programa, que enfocava também a educação moral 

das meninas. Era mencionado ainda que a ausência de comportamento por 
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parte das alunas, conforme os preceitos pregados pela instituição, ou a falta 

freqüente às aulas, seria punida com expulsão. Acredita-se que, o fato de a falta 

de “docilidade” por parte das meninas ter ganhado espaço na propaganda pode 

significar que a instituição ou já havia passado por casos parecidos, ou não 

pretendia que tal episódio ocorresse. Além disso, era objetivo da escola, como 

foi destacado, incutir nas alunas “o amor à docilidade e à modéstia”:  

Quanto às instituições de ensino femininas localizou-se, ainda, uma escola 

que aplicava na prática os ensinamentos ministrados às alunas com relação aos 

ensinos de agulha. Esse é outro traço do cotidiano escolar, presente em alguns 

anúncios referente à aplicação do que era ensinado no ambiente interno da 

escola, ser exteriorizado e dividido com a comunidade, como ocorreu no Curso 

Particular. É curioso observar também que o curso oferecia vagas para alunas 

oriundas de escolas públicas, mas somente para as aulas de bordado. Além 

disso, o estabelecimento de ensino oferecia a mão-de-obra de suas alunas, não 

somente como um meio de divulgar o quanto elas aprendiam nessa instituição, 

mas também com o intuito econômico – que seria gerado com a 

comercialização das peças executadas no espaço escolar. O que parece, é que o 

foco do anúncio era o produto realizado pelas alunas, e não as possibilidades 

de ensino, como foi divulgado: 

 

 

Figura 2 – Anúncio do Collegio Particular. 
Fonte: JORNAL CORREIO MERCANTIL, 5/1/1894. 
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Em um artigo escrito pelo professor Bernardo Taveira Junior, um dos 

professores que mais atuou em Pelotas na virada do século XIX para o século 

XX, destaca-se um trecho em que aborda a educação feminina nacional e local:    

[...] por que razão gostam tantos as moças do pó de arroz, dos brincos, dos 
pregadores, das pulseiras e dos annéis? [...] porque o fim de tudo isto é 
brilhar, excitar a admiração de quem as contempla [...] por que razão na 
educação da mulher, ainda mesmo pertencendo esta ás de mais modesta 
classe, concede-se muito mais á dança, ás etiquetas de salão, á melhor 
maneira de sentar-se ao piano [...] do que a um cem numero de cousas 
utilíssimas e necessárias no meio da vida domestica? E por que razão ainda 
são tantissimos pais (as maes principalmente) solícitos a mandar ensinar as 
filhas o francez, o italiano, o inglez, o allemão, etc.? Podemos 
conscientemente assegurar, porque ahi estão os factos para o comprovar, 
que essa educação é toda para produzir effeito porque a moda olharia com 
desdém para toda a moça de educação que não soubesse dançar [...] Mas 
não pense que se ensina tudo isso ás moças no sentido de que o possuir 
taes prendas seja motivo de verdadeira utilidade. Não há maior engano: é 
tudo inspirado pela tola vaidade de que uma moça de sociedade não deve 
ignorar todas essas cousas para simplesmente, segundo caprichosas 
exigências da moda, poder brilhar e applaudir em qualquer reunião [...] 
(Diário de Pelotas, 25/1/1881).    

O professor Taveira Junior, que lecionou em colégios femininos de 

Pelotas, questionou, então, os saberes destinados às mulheres nesse contexto 

histórico, em que muitas delas, como no caso do ensino secundário, davam 

continuidade aos seus estudos muitas vezes para acompanhar seus esposos e 

para brilhar nos espaços públicos e privados. Conforme Tambara (1997, p.71) 

o final do Império foi marcado por ganhar simpatizantes que defendiam e 

começavam a criar alternativas para a implantação de uma “emancipação 

feminina”, segundo ele: “em meados do século passado a concepção de 

`libertação´ da mulher através da educação passou a cativar cada vez mais 

adeptos [...] envolvendo tanto discussão teóricas como iniciativas concretas 

[...]”. Essa é uma preocupação que se revelou no texto do professor Taveira 

Junior. Além disso, também reforçou a idéia de que esse era um momento em 

que a educação, para as meninas, tinha como objetivo um contínuo 

desenvolvimento cultural. Acredita-se que o artigo escrito pelo professor pode 

ser considerado uma crítica ao fato de que mesmo as alunas de classes mais 

abastadas, pertencentes à elite pelotense, que, portanto, teriam condições para 

exigir mais da educação e da forma como aplicariam tais conhecimentos – 

também recebiam uma educação pautada, normalmente, pelo 

desenvolvimento da civilidade. Isso se dava, segundo Louro (1992), porque a 

valorização do ensino feminino tinha alguns limites, impostos pelas idéias, 

vigentes na época, sobre os papéis femininos e masculinos. Tal entendimento 
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está atrelado ao fato de que existem duas dimensões do conceito de gênero que 

supõem que a construção do masculino e do feminino não está inscrita apenas 

nas identidades individuais, mas na própria ordem social. Essa ordem, 

estabelecida por meio dos papéis sociais, era freqüentemente publicada nos 

anúncios dos colégios analisados. 

No que tange à instrução secundária, assistiu-se no Brasil a proliferação 

de aulas avulsas e particulares, que consistiam no ensino do Latim, da Retórica, 

da Filosofia, da Geometria, do Francês e do Comércio. Essas aulas, com o 

tempo, foram diminuindo porque não incluíam todas as matérias necessárias 

para os exames preparatórios; pela necessidade de os alunos terem de se 

deslocar até as residências dos professores; e também pelos encargos 

enfrentados pelos professores para manter o espaço onde ministravam as 

aulas. Esses cursos acabaram por serem procurados pelos alunos que queriam 

continuar a desenvolver-se culturalmente, sem terem intenção de ingressar no 

colégio ou ensino superior. Conforme Ribeiro (1978, p.14) “mesmo em se 

tratando de uma sociedade aristocrática, o atendimento, em número, era muito 

limitado em tais circunstâncias. Estas, como é evidente, comprometem 

também a qualidade”. 

Verificou-se que, nas primeiras décadas de século XIX, a situação do 

ensino secundário no Brasil era semelhante à da segunda metade do século 

XVIII, em termos de aulas-régias ofertadas. A mentalidade do ensino jesuítico 

continuou permeando os estudos secundários, “já que a maioria dos 

professores havia estudado nos colégios jesuítas existentes no Brasil, ou no 

Colégio de Artes e na Universidade de Coimbra – todos administrados por 

jesuítas” (VECHIA, 2005, p.79). Aos poucos foi se rompendo a concepção do 

ensino clássico-humanístico dos jesuítas, com a introdução de novas 

disciplinas em diversos pontos do Brasil, como Retórica, Hebraico, Matemática, 

Filosofia, Teologia, Línguas Modernas, Ciências Experimentais, Grego, 

Comércio e Música. Ao final do período, o aluno poderia prosseguir no próprio 

colégio e obter o diploma de Bacharel em Letras, ou requerer um certificado 

para ingressar em institutos de formação técnica. Ou ainda seguir nos 

chamados estudos da Segunda Classe, que lhe propiciavam aprimorar os 

conhecimentos humanísticos e literários – que eram pré-requisito para 

ingressar nos cursos superiores. Para Souza (2000, p.3),  
 
no ensino secundário o debate girou em torno da cultura humanística ou 
clássico-literária e a cultura moderna, cujas referências ancoravam-se no 
progresso científico e no caráter nacional (língua e literatura do país, 
história e geografia). Mesmo os ardorosos defensores da introdução das 
ciências nos programas não abriram mão do caráter distintivo de classe 
predominante no ensino secundário. Dessa forma, a redefinição dos 
currículos objetivou atualizar e ampliar a cultura geral das elites 
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mediante o aprofundamento dos estudos em ciências e letras, colocando 
os jovens em contato com os novos temas culturais de seu tempo. 
 

Já para Arriada (2007, p.34),   

no Império, o papel atribuído ao ensino secundário; cursos preparatórios 
de acesso aos cursos superiores; acabou decretando a falência de um ensino 
seriado, longo e metódico, com uma grade curricular que contemplasse 
várias áreas do saber. Em que pese constarem várias disciplinas nos 
programas do Liceu, acabavam sendo ministradas quase que 
inclusivamente aquelas requeridas para os exames preparatórios. Para que 
longos e penosos estudos? Estudam-se tão somente aquelas matérias 
exigidas. 

Com relação ao ensino secundário em Pelotas, assim como no resto do 

país, era normalmente caracterizado por aulas avulsas, que preparavam os 

alunos para prestar os exames de acesso ao ensino superior. Esse nível de 

ensino que estava concentrado nas mãos da iniciativa privada e possuía, 

fundamentalmente, como diretriz principal, o currículo, as matérias e os 

conteúdos do Colégio Dom Pedro II3. Como em Pelotas no final do século XIX 

ainda não havia instituições equiparadas4, os exames preparatórios para 

ingresso no ensino superior só podiam ser realizados na capital da Província. 

Esses exames eram freqüentemente divulgados na imprensa pelotense, em 

especial pelas instituições de ensino que conseguiam aprovar o maior número 

de alunos nas provas realizadas em Porto Alegre. Nessa perspectiva outro 

aspecto bastante recorrente, no que se refere ao ensino secundário, é a 

divulgação das aprovações dos alunos, nos exames, publicados nos anúncios. 

Outro ponto observado no próximo anúncio, e que se repetiu em outras 

propagandas localizadas, foi a ocorrência de instituições oferecendo prédios 

distintos para o ensino secundário e primário, fato esse que ilustrou uma 

realidade encontrada no período analisado: que, em algumas, os alunos 

ficavam misturados, independentemente do nível de ensino em que estariam 

submetidos. Entretanto, o Collegio Evolução cumpria, segundo ele próprio 

anunciava, com “as exigências da moderna pedagogia”, ao separar os alunos do 

primário e do secundário, como apresentado nesta propaganda:    

                                                           
3No Brasil, no ano de 1837 fundou-se uma escola secundária no Município da Corte que serviu de 
modelo para todas as instituições de ensino do Império entre públicas e privadas. Com a criação do então 

Collegio Pedro II, ainda que indiretamente, teve-se início a certa uniformização do ensino secundário no 

Brasil. Com a fundação desse estabelecimento de ensino instaurou-se um processo chamado 

equiparação, que permitia ao aluno o mesmo direito de acesso ao ensino superior do que os alunos do D. 

Pedro II. 
4 Segundo Amaral (2005, p.136), as primeiras instituições de ensino equiparadas em Pelotas foram o 
Ginásio Gonzaga, em 1904, e o Colégio Pelotense, em 1906.  
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Figura 3 – Anúncio do Collegio Evolução. 
Fonte: JORNAL A DISCUSSÃO, 1/4/1886. 

 

Ainda no que se refere ao ensino secundário, os anúncios institucionais 

arrolados na pesquisa apontaram que, das 85 escolas encontradas, 60 

chegaram a oferecê-lo na cidade, concomitante ao primário. Dessas, apenas 9 

dedicavam-se integralmente a essa modalidade de ensino. Verificou-se ainda 

que o número de instituições de ensino secundário feminino (21) era 

significativo se comparado ao número de escolas secundárias masculinas 

(35)5. De qualquer forma, é preciso considerar que a quantidade6 de alunos 

homens nas instituições era maior do que a das meninas, chegando, muitas 

vezes, ao dobro desta. Ainda assim é importante refletir sobre o fato de que, no 

que tange aos saberes femininos, o ensino secundário era basicamente um 

complemento ao ensino primário. Além disso, tinha como público-alvo alunas 

com condições econômicas favoráveis que buscavam ampliar seus 

conhecimentos culturais, aprofundando o que foi visto no ensino primário (ver 

quadro 1) e dando continuidade às lições domésticas e às destinadas aos 

traquejos sociais, como pode ser observado em alguns anúncios. Já o foco do 

                                                           
5 Ao investigar os anúncios coletados observou-se que em relação ao ensino secundário, a oferta do 
ensino primário era maior: 37 escolas femininas e 42 masculinas. Isso porque provavelmente eram 

poucos aqueles que conseguiam manter seus estudos em escolas privadas onde o nível secundário 

tornava-se, muitas vezes, mais oneroso do que o primário.  
6 Esses dados foram observados tanto pelo conteúdo de alguns anúncios – que divulgavam o número de 

alunos – como através dos seguintes relatórios: Relatório do Inspetor Geral da Instrucção Pública 1901, 

Relatório daIntendência de Pelotas de 1912 e Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior 
e Exterior de 1899. 
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ensino secundário masculino, por sua vez, como mencionado anteriormente, 

estava, geralmente, na preparação dos alunos para o acesso ao ensino superior.  

Com base nas propagandas das instituições que ofereciam o ensino 

secundário, verificou-se que, os seus discursos, em Pelotas, estavam pautados, 

geralmente, nos resultados obtidos por seus alunos nos exames para o 

ingresso no ensino superior, e que os seus calendários escolares ficavam 

condicionados às datas dos exames. Além de instituições de ensino com o foco 

voltado para os exames, encontrou-se também uma oferta de cursos que 

preparavam os alunos para o comércio. O Curso Commercial, fundado em 

1879, dirigido por Eduardo Wilhelmy, que deixava claro no nome da 

instituição o tipo de ensino a que se dedicava, é um exemplo. Em sua 

propaganda, o diretor garantia a colocação de seus alunos no mercado de 

trabalho, além de um histórico para que a comunidade tivesse acesso à vida 

escolar de determinado aluno ao longo do curso. Percebeu-se, com isso, que 

essa era uma forma encontrada pela instituição de atestar a sua eficiência. 

Diferentemente dos preparatórios que possuíam uma maneira de “testar a 

qualidade” do ensino oferecido por meio dos exames, elas utilizavam, para isso, 

os cargos alcançados por seus alunos, como se pode observar no anúncio que 

segue:  

 
Figura 4 – Anúncio do Collegio Commercial. 

Fonte: JORNAL DIÁRIO POPULAR, 10/1/1895. 
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Foi possível também constatar que os colégios, diferentemente dos 

preparatórios, além das disciplinas exigidas nos exames, ofereciam também 

aulas extras, normalmente pagas separadamente. Isso poderia significar que as 

disciplinas que não constavam nos exames não eram procuradas pela 

totalidade de seus alunos, caso contrário, fariam parte das cobranças 

trimestrais efetuadas pelas instituições. A lista de disciplinas dos colégios 

apresentava-se, muitas vezes, mais ampla do que a grade dos preparatórios. De 

qualquer forma, a conclusão de um curso secundário regular em escolas não 

equiparadas ao “Pedro II” não dava direito ao aluno ingresso nos cursos 

superiores. Esses seriam obtidos somente através dos exames.  

Diante do quadro exposto conclui-se que, em Pelotas, assim como no Brasil, 

a população recorria às aulas particulares, ou à generosidade alheia, para suprir 

a ausência do Estado na educação. Conforme Cardoso (2005, p.183):  

não havia disputa entre a escola pública e a particular nesse contexto, o que 
não deixa de ser um paradoxo, porque a Coroa portuguesa teve um grande 
empenho em elaborar uma legislação bastante restritiva, minuciosa, 
comprometida com uma idéia de progresso e de civilização, voltada tanto para 
a implantação da escola pública quanto para o funcionamento da particular, 
sem no entanto promover condições reais de aplicabilidade da mesma.   

Segundo esse estudioso, mesmo durante o Período Imperial brasileiro, não 

se observa uma disputa entre o ensino público e o privado, uma vez que a escola 

pública não preencheu as necessidades da população. Por isso a escola particular 

mantinha um espaço de atuação que era complementar e não concorrente. 

Nesse período em Pelotas, como mencionado anteriormente, existiu um 

conjunto de motivos que viabilizaram a instalação de instituições de ensino 

privadas. Dentre eles está, principalmente, a riqueza advinda da indústria do 

charque, a presença de uma elite e de seu conseqüente interesse em educar 

não somente os meninos como também as meninas; a tímida presença do 

poder público na esfera educacional, entre outros. As instituições de ensino 

encontradas com o estudo eram divididas entre colégios para meninas e 

colégio para meninos. Os poucos espaços escolares identificados que 

abrigavam ambos os sexos dividia-os em salas separadas (inclusive nos 

momentos de intervalo) o que as caracterizam como instituições mistas. Em 

Pelotas, assim como no Brasil, a co-educação, como é sabido, receberá especial 

investimento e atenção no âmbito da educação pública – em especial com o 

decreto de Leôncio de Carvalho com os pareceres de Rui Barbosa (1879 e 

1883). Nas instituições privadas de Pelotas, por sua vez, a co-educação no 

ensino privado só vai acontecer em algumas escolas nos primeiros anos do 

século XX e em grande parte delas apenas na segunda metade do século XX 

(NEVES, 2007; 2012). Antes disso, como foi possível verificar com a pesquisa 
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maior que originou este artigo, as propagandas impressas freqüentemente 

demarcam as diferenças de gênero ofertadas pela iniciativa privada de Pelotas.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A primeira consideração necessária a ser feita é que, em Pelotas, o ensino 

privado predominou nos espaços da educação no período em que se 

investigou. Essa era uma hipótese que já se tinha, em virtude das inúmeras 

pesquisas sobre a educação no período Imperial e no princípio da República 

Velha no Brasil, que apontam para este fato. Ao buscar encontrar elementos 

que diferenciavam, ou não, as instituições de ensino, procurando identificar as 

características do ensino primário e secundário nesse período, foi possível 

encontrar também as diferenças das ofertadas de ensino para cada sexo. Isso 

ocorreu em virtude da legislação e do que era exigido aos níveis de ensino e 

aos gêneros – e também com relação às profissões existentes na época. Assim, 

verificou-se que existia uma diferenciação dos saberes ministrados nos 

estabelecimentos de ensino, tanto no primário, quanto no secundário, nos 

programas voltados para o ensino feminino e masculino, como já apontado. 

Essa realidade foi percebida também nos programas de instituições de outras 

localidades do estado e também na Corte e província do Rio de Janeiro. 

Contudo, diferentemente do que muitas pesquisas indicam, observou-se que 

em Pelotas existiram espaços educativos que propiciavam ao público feminino 

saberes mais amplos do que apenas uma educação moral e doméstica ao sexo 

feminino – uma vez que ofereciam um programa escolar amplo e variado. Tais 

escolas dividiam o ensino primário e secundário, propiciando às meninas 

conhecimentos intelectuais e literários. O ensino primário era praticamente o 

mesmo oferecido aos meninos e no secundário, como já mencionado, essa 

diferença era mais contundente – ainda que alguns espaços educativos de 

Pelotas tenham oferecido um currículo mais variado, do que era mencionado 

na legislação, às jovens pelotenses. Com isso, é importante destacar que as 

instituições de ensino particulares femininas foram espaços educativos que 

privilegiaram a formação da elite feminina pelotense – que ampliava o 

repertório com a oferta de diversificadas matérias e habilidades tais como 

aprendizagens de instrumentos musicais; dança; canto; em algumas escolhas o 

ensino da matemática, além de diferentes idiomas (inglês, francês, italiano, 

alemão); matérias que eram valorizadas pela própria influência européia da 

cidade e também pela inserção de professoras estrangeiras vindas 

principalmente da Europa. Ainda assim, essa ampliação de conhecimentos e 

habilidades referidas nas propagandas dos colégios femininos, apesar de 

oferecerem uma instrução variada para as mulheres, foi, claramente, uma 

educação baseada na diferença entre os sexos e essa distinção estava vinculada às 
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circunstâncias históricas específicas que separavam e diferenciavam as mulheres 

dos homens oferecendo oportunidades de conhecimentos diferenciados.  

Concluiu-se, por fim, que os discursos sobre o ensino primário e o ensino 

secundário pautavam-se de forma diferente, já que esses níveis de ensino 

propunham-se a objetivos distintos. Enquanto o primeiro focava, além das 

primeiras letras, a preparação para a vida social, o segundo se pautava, 

principalmente, pela preparação para o ensino superior – que neste momento 

ainda era uma reserva de mercado para os homens. Contudo, vai ser nesse 

momento que vão ocorrer debates para uma abertura do ensino superior que, 

finalmente, começava a ser permitido às mulheres. 
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MULHERES, RELIGIÃO E IDENTIDADE  
EM DIE BEIDEN NACHBARN. BILDER AUS DER 
KOLONIE, CONTO DE WILHELM ROTERMUND 

IMGART GRÜTZMANN (UFPEL) 

MATEUS KLUMB (UFPEL) 

RESUMO: 

Em 1881, começou a circular o Kalender für die Deutschen in Brasilien 

[Almanaque para os Alemães no Brasil], editado, em São Leopoldo/RS, pelo Dr. 

Wilhelm Rotermund, pastor evangélico e livreiro, almanaque esse voltado à 

informação, ao entretenimento e à formação dos leitores, especialmente no 

que tange aos valores cristãos e à identidade étnica dos imigrantes alemães e 

de seus descendentes. Nesse almanaque, Rotermund também publicou, entre 

1881 e 1898, uma série de contos de sua autoria. Na presente comunicação, 

objetiva-se analisar uma das imagens de mulheres veiculada no conto de 

Rotermund Die beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie [Os dois vizinhos. 

Cenas da colônia],mobilizada com a finalidade de explicitar e construir uma 

identidade feminina na sua interface com religião evangélica e etnicidade, 

visando a servir de modelo de conduta para as leitoras do almanaque. Para 

tanto, toma-se como base teórica as considerações de Tomaz Tadeu da Silva 

acerca da identidade e de Philippe Poutignat e de Jocelyne Streiff-Fenart no 

que se refere à identidade étnica. Essa comunicação apresenta resultados do 

projeto de pesquisa “História, cultura e identidade no Kalender für die 

Deutschen in Brasilien (1881-1918; 1920-1941), em andamento no Centro de 

Letras e Comunicação da UFPel. 

Palavras-chave: Wilhelm Rotermund; Kalender für die Deutschen in 

Brasilien; religião, etnicidade, germanidade [Deutschtum] 

 

Entre os impressos destinados aos imigrantes de língua alemã e seus 

descendentes estabelecidos no Brasil, os almanaques [Kalender] 
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desempenharam um papel central nas práticas de leitura desse público leitor 

(Kuder, 1936/37; Grützmann, 2004ª; 2004b). Editados em língua alemã, esses 

periódicos anuais estruturavam-se em torno da página do calendário, das 

informações de cunho prático e das opções de leitura voltadas ao 

entretenimento e à formação dos leitores, rol complementado pelas ilustrações 

e pelos anúncios publicitários. Norteados por metas e ideários específicos, os 

almanaques também foram instrumentos utilizados pelos seus editores para a 

difusão das ideias que professavam e a conformação dos leitores segundo a 

perspectiva adotada na linha editorial desses impressos. No Rio Grande do Sul, 

em São Leopoldo, o Kalender für die Deutschen in Brasilien [Almanaque para os 

Alemães no Brasil], organizado e editado pelo Dr. Wilhelm Rotermund, foi um 

desses almanaques, que circulou ininterruptamente de 1881 a 1918 e de 1920 

a 1941, tornando-se dentre as publicações desse gênero no Brasil, a que obteve 

maior tiragem, atingindo, a partir de 1923, a cifra de trinta mil exemplares 

anuais (Der Verlag, 1923:65). Entre 1881 e 1898, Rotermund publicou no 

Kalender für die Deutschen in Brasilien [doravante KDB] uma série de matérias 

etextos literários, principalmente contos, dentre os quais, nessa comunicação, 

objetiva-se analisar Die beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie [Os dois 

vizinhos. Cenas da Colônia]. Esse conto, que veio a lume em duas partes, 

respectivamente nos exemplares para 1883 e 18841 do KDB, ambientado na 

fictícia Picada Isabelle, zona de colonização alemã no interior do Rio Grande do 

Sul, na década de 1880, gira em torno da trajetória de duas famílias, a de Peter 

Lip, evangélico, colono e defensor da germanidade [Deutschtum], e a do 

vendeiro, sem nome na narrativa, maçom, comerciante, e entusiasta do 

progresso e da cidade, marcada por valores antagônicos, divergência essa que 

gera a inimizade entre esses vizinhos. 

Em Die beiden Nachbarn, a análise centra-se na imagem de mulher 

presente em sua tessitura, tomando-se como parâmetro a personagem Luíse 

Lip, mobilizada por Rotermund com a finalidade de construir e afirmar uma 

identidade feminina em sua interface com religião evangélica2 e etnicidade 

alemã, no caso a germanidade. Para tanto, parte-se da noção, proposta por 

Tomaz Tadeu da Silva, de que a identidade e a diferença “não são criaturas do 

mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e 

social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e 

sociais” (Silva, 2000:76). Na perspectiva de Silva, a produção ativa da 

identidade e da diferença decorre de “um processo de produção simbólica e 

discursiva” (Silva, 2000:81), o qual está intrinsecamente ligado a relações de 

                                                           
1No presente trabalho utiliza-se o conto Die beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie na versão em 

língua portuguesa traduzida por Martin N. Dreher, constante em Rotermund (1997). 
2 Conforme Dreher (2008:730), o termo evangélico designava as pessoas oriundas do protestantismo 

alemão do século XIX. Atualmente o termo evangélico aplica-se a pessoas ou entidades vinculadas à 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). 
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poder e de disputas mais amplas “por outros recursos simbólicos e materiais 

na sociedade” (Silva, 2000: 81). Essa ideia de construção também está na base 

da noção de etnicidade, de caráter dinâmico e relacional, privilegiada na 

investigação. Segundo Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart, “a 

etnicidade não se define como uma qualidade ou uma propriedade ligada de 

maneira inerente a um determinado tipo de indivíduos ou de grupo, mas como 

uma forma de organização ou um princípio de divisão do mundo social” 

(Poutignat; Streiff-Fenart, 1998:124-25). Os autores salientam que a 

constituição de uma identidade étnica “implica sempre um processo de seleção 

de traços culturais dos quais o atores se apoderam para transformá-los em 

critérios de consignação ou de identificação com um grupo étnico” (Poutignat; 

Streiff-Fenart, 1998:129). Como a identidade e a diferença são forjadas pelos 

interesses daqueles que as produzem e como o processo de constituição da 

etnicidade implica uma forma de organização do mundo social “cuja 

importância pode variar de acordo com as épocas e as situações” (Poutignat; 

Streiff-Fenart, 1998:125), faz-se necessário articular a identidade feminina 

evangélica alemã veiculada em Die beiden Nachbarn ao seu lócus de produção: 

o projeto de Rotermund e as metas e o ideário norteadores do KDB. Essa 

vinculação também é importante pelo fato de se utilizar a imprensa como fonte 

história, pois na perspectiva da historiadora Tania de Luca, ao se trabalhar com 

periódicos, deve-se “identificar cuidadosamente o grupo responsável pela 

linha editorial [...], atentar para a escolha do título e para os textos 

programáticos, que dão conta de intenções e expectativas” (Luca, 2014:140).  

DR. WILHELM ROTERMUND E O KALENDER FÜR DIE DEUTSCHEN IN 
BRASILIEN (1881-1898) 

Wilhelm Rotermund3 (1843-1925), natural de Stemmen/Alemanha, estudou 

teologia em Erlangen e Göttingen, doutorando-se na Universidade de Jena com a 

tese Die Ethik Laotses mit besonderer Bezugnahme auf die budistische Moral. Em 

dezembro de 1874, Rotermund, acompanhado de sua esposa Marie Brabandt 

Rotermund, chegou ao Rio Grande do Sul para atuar na Comunidade Evangélica de 

São Leopoldo/RS, na qual exerceu o pastorado de 1875 a 1918, localidade em que 

permaneceu até a sua morte, ocorrida em 1925. Ao lado das suas atividades 

pastorais, Rotermund também desempenhou as funções de livreiro, editor, 

jornalista, professor e escritor, além de organizador e autor de livros didáticos (em 

alemão e em português) para as escolas de língua alemã no Brasil. Ao organizar e 

                                                           
3Para os dados biográficos de Wilhelm Rotermund utilizou-se a biografia elaborada por Erich Fausel 
(1936), cujas citações foram traduzidas pelos autores da comunicação. 
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editar o KDB, que passou a circular a partir de 18814, Rotermund pretendia 

alcançar objetivos bem delimitados junto aos seus leitores por meio da palavra 

impressa em língua alemã, metas essas decorrentes da ideia central de suas 

atividades no Brasil: “Deutschtum e Evangelho eram o mandamento sagrado na 

vida do Sr. Rotermund” (Fausel, 1936: 241). Norteadas pelo binômio alemão e 

evangélico, as ações de Rotermund visavam, assim, a “edificar, fortalecer e 

defender os cristãos evangélicos no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul“ 

(Dreher, 2003:84) e também ao “fortalecimento e a preservação da germanidade 

[Deutschtum]” (Dreher, 2003:84). Nesse sentido, Fausel sublinha que “para o Dr. 

Rotermund alemão e evangélico estavam indissoluvelmente ligados” (Fausel, 

1936:240), estando ele convencido de que “a verdadeira essência alemã florescera 

primeiramente na igreja da Reforma” (Fausel, 1936:241). Ao defender a ideia de 

que “ao ser humano alemão a cristandade devia vir em sua língua e da sua 

essência” (Fausel, 1936:241) e considerar o “amálgama de alemão e evangélico 

como fundamentado a partir do ponto de vista histórico, psicológico e essencial” 

(Fausel, 1936:239), Rotermund elegeu a religião evangélica como um demarcador 

de pertencimento étnico em torno da qual ele ainda mobilizou outras categorias, 

entre eles a língua alemã. Rotermund atribui ainda à religião evangélica e a sua 

articulação ao idioma alemão um caráter essencial e único para a preservação da 

germanidade dos imigrantes e de seus descendentes, conforme explicitam suas 

palavras reproduzidas no livro de Fausel: “Quem deixa de sentir e pensar 

evangelicamente, também deixa de ser alemão; e vice-versa: quem renegar a 

língua alemã e a essência alemã, também se perderá para a nossa igreja” (Fausel, 

1936:240). Para Dreher, essa ligação estreita entre Evangelho ou Protestantismo e 

germanidade salienta o fato de Rotermund “ser um herdeiro do Romantismo, cujas 

teorias se cristalizaram, na Igreja Evangélica da Alemanha, após a Guerra Franco-

Prussiana de 1870/71, no Protestantismo Nacionalista” (Dreher, 2003:86). Ao 

estudar os processos de construção identitária entre os imigrantes alemães 

evangélicos e seus descendentes no Rio Grande do Sul, Dagmar Meyer salienta que 

“apresentada como se estivesse ‘colada’ à cultura e à nacionalidade alemã, a crença 

religiosa parece ter constituído um dos mais poderosos demarcadores de 

fronteiras dentro e em torno do grupo” (Meyer, 2000:81) [grifo da autora]. 

Foi a partir destes objetivos, e da articulação entre religião evangélica e 

germanidade como marcadores identitários, que Rotermund idealizou o KDB, no 

qual, o pertencimento étnico já está explícito na sua denominação, a qual 

circunscreve o público leitor visado pelo almanaque: dieDeutschen [os alemães] 

no Brasil. Para o KDB, Rotermund escreveu uma série de contos, entre eles Die 

beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie, produções literárias essas que também 

                                                           
4 Cabe lembrar que os almanaques eram editados no ano anterior ao qual se destinavam, estando no 

mercado editorial geralmente em setembro ou outubro.Assim, o primeiro KDB veio a lume em fins de 
1880. 
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“resultaram da dupla vontade, a qual configurou toda a vida e labuta de seu 

autor, a alemã e a cristã” (Fausel, 1936: 49), mobilizados como um recurso a 

mais na sua ação de construção e afirmação de uma identidade evangélica alemã. 

Constituíam-se, desse modo, em textos de forja, nascidos de “uma calamidade e 

necessidade” (Fausel, 1936:49), já que Rotermund não exercera até então a 

atividade de escritor. Gérson Neumann também caracteriza a produção literária 

de Rotermund como uma literatura engajada, pois “tenta transmitir ao leitor 

conceitos morais cristão-evangélicos” (Neumann, 2010:74). Para tanto, 

Rotermund vale-se de narradores intrusos que, além de narrarem os 

acontecimentos de um ponto de vista onisciente e a partir de diferentes posições, 

ainda apresentam como traço característico a intrusão, ou seja, “seus 

comentários sobre a vida, os costumes, os caracteres, a moral, que podem ou não 

estar entrosados com a história narrada” (Leite, 1985:27). Esse recurso literário 

utilizado por Rotermund pode ser visto como a categoria do autor implícito, de 

Wayne Booth, correspondente “a de persona, quer dizer, essa voz do autor que se 

exprime através da máscara da ficção” (Bourneuf; Ouellet, 1976:111) [grifo dos 

autores], por meio da qual ele assume a figura de autoridade religiosa que 

admoesta os leitores do KDB e sentencia as diretrizes e os comportamentos 

pertinentes e dignos de adoção. 

Escritos “a fim de trazer ao ser humano alemão uma palavra alemã, 

expressão de suas vivências e por ele passível de ser compreendido” (Fausel, 

1936:49-50), nesses contos “a força motriz não era a fantasia criadora, mas o 

anelo pela realidade” (Fausel, 1936: 52). Ainda que o universo diegético 

dessas produções literárias esteja marcado por um viés realista, ligado ao 

contexto imigratório, característica que provavelmente favorecia a sua 

recepção, cabe lembrar a relação entre a obra literária e seu 

condicionamento social. Antônio Candido ressalta que é necessário “ter 

consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico 

estabelece com a realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la 

rigorosamente, pois a mimese é sempre uma forma de poiese” (Candido, 

1985:12). Ao eleger a literatura em almanaque como um recurso a mais na 

luta pelas suas metas, Rotermund atribuía uma potencialidade à linguagem 

literária e à palavra impressa, fazendo delas instâncias estratégicas para a 

formação dos leitores do KDB, embasada na seguinte vertente da leitura: 

“como pastor luterano vinha da tradição agostiniana, onde se salientava a 

importância da leitura e da escrita” (Kreutz, 2002:67).  

No conto Die beiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie5, uma das 

modalidades acionadas por Rotermund na construção e na afirmação de uma 

                                                           
5O conto Diebeiden Nachbarn. Bilder aus der Kolonie também esteve disponível para leitura em um 

novo contexto, quando os contos de Wilhelm Rotermund, publicados no KDB, foram reunidos nos 
volumes 8, 15 e 24, denominados Gesammelte Schriften, na Südamerikanische Literatur, coletânea 
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identidade feminina evangélica alemã consiste em sua fixação como norma, ou 

seja, “normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características 

positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser 

avaliadas de forma negativa” (Silva, 2000:83). Sua concretização no conto 

selecionado dá-se a partir da mobilização do modelo, ou seja, um 

comportamento exemplar imbuído da tarefa de “não só servir para fundamentar 

ou ilustrar uma regra geral, como para estimular a uma ação nele inspirada” 

(Perelman; Olbrechts-Tyteca, 2002:413). Em Die beiden Nachbarn, um dos 

aspectos utilizados na construção da conduta exemplar feminina consiste na 

presença da religião evangélica e dos seus ritos na vida de Luíse Lip, personagem 

inserida em uma trajetória familiar, já que, conforme salienta Fausel, “em uma 

boa vida familiar cristã, em uma escola alemã com aulas de religião e no cultivo 

de uma vida comunitária religiosa Rotermund vislumbrava os pilares de toda a 

educação do povo” (Fausel, 1936:239). Na tematização dessa trajetória familiar, 

Luíse desempenha um papel central no cultivo e na manutenção da religião 

evangélica, categoria mobilizada na linguagem literária nesse momento histórico 

como marcador identitário não apenas religioso, mas também étnico, pois, no 

pensamento de Rotermund, evangélico e germanidade estão indissoluvelmente 

ligados. Esse destaque atribuído a Luíse, na estrutura da narrativa, evidencia 

também que, em Die beiden Nachbarn, a questão do gênero foi um elemento 

importante que esteve presente na construção e afirmação de uma identidade 

feminina evangélica alemã. Nesse sentido, Meyer ao estudar as instâncias 

implicadas nesse processo de construção, no qual a imprensa em língua alemã 

teve papel representativo, sublinha a importância das representações de gênero 

como marcadores identitários, as quais “regulavam tanto a estrutura familiar e a 

divisão sexual e social do trabalho, quanto o sistema produtivo e econômico e, 

‘naturalmente’, os afetos e os relacionamentos entre mulheres e homens dentro 

do grupo e fora dele” (Meyer, 2000:82) [grifo da autora].  

DIE BEIDEN NACHBARN: LUISE LIP COMO MODELO  
DE MULHER EVANGÉLICA ALEMÃ 

Mobilizada em Die beiden Nachbarn como modelo de identidade feminina 

evangélica alemã, especialmente para as leitoras do KDB, Luíse Lip, filha de 

Peter Lip e de sua mulher, sem nome na narrativa, donos de uma propriedade 

rural, na qual plantam tabaco e feijão e criam algumas cabeças de gado, é 

natural da Picada Isabelle. Localidade essa avaliada pelo narrador 

                                                                                                                                       
editada pela Rotermund &Co., a partir de 1917, que circulou até 1941. Cf. GRÜTZMANN, Imgart. 

Produção de livros em língua alemã no Rio Grande do Sul: a Südamerikanische Literatur. In: ARENDT, 

Isabel C.; WITT, Marcos A. (Orgs.) História, cultura e memória: 180 anos de imigração alemã. São 
Leopoldo: Oikos, 2005, p. 318-333. 
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positivamente na moldura de abertura da narrativa como “uma das mais 

férteis das colônias alemãs, inseridas na parte norte da Província do Rio 

Grande do Sul junto às encostas da montanha, ricas em matas e vertentes” 

(Rotermund, 1997:9). Do Morro da Agulha sua “visão era tão sedutora e 

extasiante, o coração receptivo sentia-se tão enfeitiçado, que havia o receio de 

quebrar o encanto alentador” (Rotermund, 1997:9), de onde o narrador, já no 

início do conto, destaca a presença do elemento religioso na Picada Isabelle: 

“um profundo e alongado vale, banhado pelo Arroio da Bica, apresenta-se ao 

espectador. Quase no centro está a igreja com torre um tanto quanto tosca; em 

volta, localiza-se o cemitério” (Rotermund, 1997:10). Essa igreja evangélica, 

que desponta na paisagem pela sua localização, simboliza, assim, seu papel de 

centro irradiador e orientador desse mundo rural, pelo qual Luíse também 

pauta suas ações como boa cristã de origem alemã. A centralidade dessa igreja 

no espaço da Picada, sinalizando também a existência de uma figura de 

autoridade eclesial – o pastor evangélico – e de uma comunidade cristã nesse 

vale, ainda se manifesta no soar dos sinos, compartilhado por moradores e 

visitantes: “diante deles, o vale estava mais calmo no silêncio do sábado. 

Somente os sons dos sinos perpassavam em majestosas ondas sonoras o ar, 

ordenando o descanso e lembrando a festa do dia seguinte” (Rotermund, 

1997:26). Para Vilela e Fígoli, o som do sino constitui um elemento 

significativo para a imagem do mundo rural que a narrativa objetiva 

transmitir, pois, para esses autores, “ele é sinal não só de civilização na mata, 

no isolamento dessas comunidades, mas também revela a influência da igreja 

protestante na organização do tempo – e, portanto, da vida – da comunidade” 

(Vilela; Fígoli, 2012:591). Nesse sentido, Vilela e Fígoli sublinham que 

“também a cultural material é ‘um meio para-linguístico’ (não verbal) de 

marcação identitária, uma vez que determinados elementos são ‘operadores 

iconográficos’ pelos quais a identidade é fisicamente expressa” (Vilela; Fígoli, 

2012:593) [grifo dos autores].Assim, a igreja e o sino na narrativa atuam como 

realce da identidade evangélica e, por extensão, étnica, segundo o pensamento 

de Rotermund. A etnicidade ainda é passível de “ser realçada por meio de 

todos os signos visíveis (comportamentais, vestuário, etc.) que podem ser 

mobilizados e selecionados para tipificar um grupo social ou utilizados para 

apresentar um Eu étnico específico” (Poutignat; Streiff-Fenart, 1998:167).  

Em Picada Isabelle, o narrador realça outra presença do sagrado na 

paisagem e no modo de vida de seus moradores, de caráter circular, que atrai 

também os visitantes: “o ‘Kerbebaum’, a árvore do Kerb, com sua coroa murcha 

no alto” (Rotermund, 1997:10) [grifo do autor], posicionada na venda do 

bodegueiro, vizinha à casa de Peter Lip. A coroa sinalizava na paisagem o Kerb 

de São Miguel: “era assim que se designava na Picada Isabelle a festa de 

inauguração da igreja local, pois era sempre celebrada na festa de São Miguel” 
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(Rotermund, 1997:24). Essa sociabilidade de origem religiosa, o narrador 

também mobiliza como uma categoria de pertencimento étnico, visto que 

“praticamente em todas as colônias há o costume de comemorar-se todos os 

anos, festivamente, o dia em que a igreja, recém-construída, foi solenemente 

inaugurada. Em muitas regiões, em razão de seu significado, o dia do Kerb é 

quase que a maior festa” (Rotermund, 1997:22). Trata-se também de um 

momento no calendário anual em que, além da comida, do baile e da 

confraternização entre parentes e amigos, “muitas pessoas de fora [...] querem 

aproveitar a oportunidade para ouvir o senhor pastor” (Rotermund, 

1997:22).No entanto, o narrador sublinha que “no decorrer do tempo, o 

significado eclesial da festa foi caindo sempre mais para um segundo plano; a 

igreja até é menos freqüentada nesses dias, especialmente por parte dos jovens 

que querem poupar seus cavalos, bem como suas pernas e roupas para a noite” 

(Rotermund, 1997:22), enfatizando que os mais velhos freqüentam mais a 

igreja durante o Kerb. Dentre esses frequentadores, encontram-se os pais de 

Luíse, Jakob e seu filho Peter, oriundos de Carioca, a cidade mais próxima da 

Picada Isabelle, visitantes que vieram para o Kerb e deixaram seus cavalos e 

arreios na propriedade de Peter Lip. O Kerb ainda inscreve o sagrado na 

memória e na história da Picada Isabelle por meio do tempo religioso: “a partir 

do Kerb, muitos fatos encontram sua data. Muitas vezes, se ouve: Isso foi há 

três anos na época do Kerb, ou catorze dias depois do Kerb!” (Rotermund, 

1997:22). Essa inscrição do tempo sagrado também se faz presente na vida de 

Luíse, visto que graças ao Kerb ela conhece seu futuro marido: Peter, conhecido 

ainda como Peter Schmied.  

Luíse, originária de uma localidade em que marcadores religiosos estão 

inscritos na paisagem e no calendário de comemorações, também pauta a sua 

vida pela observância dos ensinamentos e das práticas da religião evangélica 

amalgamada à germanidade. Luíse, bem como seus pais, insere-se em um perfil 

de pessoa cristã esboçada e legitimada na prédica proferida pelo pastor no 

culto dominical do Kerb.A jovem almeja uma existência melhor e mais digna 

proporcionada pela religião, referindo-se essa existência à “alegria que temos 

na casa de Deus e dos belos cultos que aí sucedem. Essa alegria [...] pressupõe 

um espírito rico que seja capaz de se aprofundar nos tesouros da fé e do 

espírito” (Rotermund, 1997:35), conduta essa que diferencia Luíse dos demais 

jovens e da relação que eles mantêm com a igreja e com os ensinamentos 

cristãos. A respeito dessa nova geração de jovens no Brasil, o pastor, em sua 

prédica matinal, enfatiza, em tom desabonador, que ela apresenta como 

principais características a superficialidade, a ausência de introspecção, 

empatia, cultura e sensibilidade, a busca pelos prazeres mundanos, a recusa de 

boas leituras e de valores religiosos e a preferência pelo barulho e pela 

brutalidade. Em sua exortação à educação da juventude cristã, o pastor 
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sublinha que esses não seriam elementos nos quais o ser humano encontraria 

seu lar, pois “seus valores são mais altos, e os prazeres do mundo lhe são 

estranhos. Por isso ele estaria inquieto, inquieto caminharia através da vida e, 

no fim, teria que reconhecer que falhara no caminho que leva à casa paterna” 

(Rotermund, 1997:35). Ao contrário da maioria dos jovens, a vida de Luíse 

enquadra-se na admoestação do pastor: “feliz seria quem já pode sentir o 

prazer da pátria celeste na comunhão e na comunidade dos crentes!” 

(Rotermund, 1997:35), postura que inclui, além da frequência regular à igreja, 

a observância de outras práticas religiosas.  

Na vida da Luíse, essa vivência da religião materializa-se também em sua 

casa por meio da presença de livros religiosos na sala de estar: “sobre a 

pequena mesa, debaixo do relógio norte-americano, havia um ramalhete de 

flores recém-colhidas no vaso [...]. Diante do ramalhete encontravam-se a 

Bíblia e o livro de orações de Starck e, em cima deste, um óculo” (Rotermund, 

1997:31). Nessa descrição evidencia-se uma prática de leitura de teor cristã 

evangélica, visível no tipo de obras presentes na mesa: a Bíblia em língua 

alemã e o livro de orações de Johann Friedrich Starck ou Stark (1680-1756), 

teólogo e pastor luterano, de vertente pietista. Essas obras, por estarem no 

idioma alemão, constituem um marcador étnico, no qual religião evangélica e 

germanidade novamente se imbricam. A presença dos óculos em cima do livro 

de Starck sugere que na casa de Luíse predomina uma prática de leitura 

intensiva e reiterada da palavra cristã que segue os parâmetros de Lutero, para 

quem “todo cristão deveria ser alfabetizado para que pudesse ler a Escritura 

Sagrada” (Kreutz, 2002: 67). Kreutz ainda salienta que “a promoção da leitura, 

especialmente de teor religioso foi característica marcante do Luteranismo” 

(Kreutz, 2002: 67). A presença das flores frescas junto aos livros sinaliza um 

cuidado especial com essa parte da ambientação, denotando a sua importância 

no conjunto da casa. A localização desses livros, próxima ao relógio, não indica 

apenas uma família cristã evangélica marcada por uma prática intensiva de 

leitura, mas manifesta também, à semelhança da igreja e do soar do sino na 

paisagem da Picada Isabelle, a inserção do sagrado no espaço doméstico e na 

organização da vida das personagens do conto, pois a passagem das horas é 

guardada por palavras sagradas.  

Educada em uma família cristã evangélica e temente a Deus, Luíse pauta a 

sua vida pela obediência ao quarto mandamento: “Honra teu pai e tua mãe, 

para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá” (A 

Bíblia Sagrada, 1993:70), atitude essa que insere suas ações de submissão à 

vontade do pai e de reprodução da conduta da mãe na esfera do sagrado, 

sendo, desse modo, legitimadas e exemplares na economia do conto. No que 

tange à autoridade paterna, esta se faz sentir na vida de Luíse por ocasião da 

sua tentativa de ir trabalhar na cidade, pois ela “havia ouvido algo a respeito do 
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alto salário e a Kathrine do vizinho havia posto água em sua boca” (Rotermund, 

1997: 33), mas, conforme as palavras de Peter Lip: “tirei a vontade dela. Até é 

quase preferível levar um filho à cova do que mandá-lo à cidade” (Rotermund, 

1997:33). Embora tenha ensaiado uma mudança de vida, Luíse foi impedida 

pelo pai, contrário ao modo de vida urbano, imposição que ela obedeceu, 

permanecendo, assim, na casa paterna e na colônia alemã e vivendo em 

conformidade com os valores professados na família. Um segundo momento 

em que a vontade paterna determina a vida de Luíse ocorre em função de seu 

namoro com Christian, jovem de dezenove anos e filho do vendeiro, quem, ao 

pedir a mão da moça em casamento, recebe como resposta de Peter Lip a 

recusa do pedido nos seguintes termos: “Diz pro teu pai que a um explorador 

desses como ele é, não daria nem um burro, muito menos deixaria minha filha 

entrar em sua casa” (Rotermund, 1997:21). Luíse submete-se à vontade do pai 

e desiste de seu relacionamento com Christian, em virtude da inimizade entre 

Peter Lip e o bodegueiro, causada pelos valores opostos que defendem, 

abrindo mão de sua vontade em prol da realização do desejo da figura paterna. 

Ao acatar a vontade paterna, Luíse também se sacrifica pela unidade da família, 

colocando-a em primeiro plano, ação que sinaliza a sua importância na vida da 

jovem. Cabe lembrar que subordinação de Luíse a seu pai não é decorrente 

apenas do cumprimento do quarto mandamento, mas também advinda da 

cultura patriarcal representada em Die beiden Nachbarn na personagem de 

Peter Lip. Nesse sentido, Sheila dos Santos Dreher sublinha que entre os 

imigrantes alemães e seus descendentes de confissão evangélica as relações de 

gênero e entre os sexos ocorria no âmbito de uma cultura patriarcal, na qual 

“prevalecia, salvo exceções, a autoridade do homem/marido/chefe de 

família/pai no âmbito das relações familiares e, especialmente, nos espaços 

públicos (possíveis), em espaço rural e urbano” (Dreher, 2008:734). Essa 

lógica de submissão também está ligada ao pressuposto norteador do 

matrimônio luterano: “o de um organismo cuja cabeça era constituída pelo 

homem e cujo corpo corresponde à mulher” (Meyer, 2000:101).  

Em sua condição de filha exemplar, cumpridora dos ensinamentos 

religiosos, Luíse também segue a conduta da mãe, quem apresenta como 

principal traço característico a religiosidade que se externa na sua frequência 

regular aos cultos, colocando ainda a família a caminho da igreja: “vão, vistam-

se, logo vai bater o sino” (Rotermund, 1997:42). Os valores cristãos também 

regem a conduta da mãe de Luíse. Movida por misericórdia, amor ao próximo e 

piedade, acolhe em sua casa Peter, com grave ferimento na cabeça, ocasionado 

por um golpe de garrafa desferido por Christian durante uma briga no baile do 

Kerb, intercedendo a Deus pela vida e recuperação do jovem. Para tanto, ela 

“pegou o livro de orações de Friedrich Starck e, no quarto, orações se elevavam 

ao céu, as quais nem mesmo a que orava conseguia formular em palavras 
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claras. No entanto, elas eram compreendidas por aquele que conhece o coração 

humano e que perscruta o espírito” (Rotermund, 1997:40). Abnegadas, a mãe e 

Luíse ainda permanecem em vigília junto ao leito de Peter, prestando-lhe todo 

o cuidado necessário. Dentro dessa lógica de obediência enfatizada em Die 

beiden Nachbarn, o fato de Luíse também guiar a sua vida pela religiosidade 

reitera o exemplo da mãe, sinalizando, assim, a continuidade do modelo 

materno nas ações da filha. Nesse recurso, semelhante a imagens refletidas em 

espelho, evidencia-se também o caráter doutrinário do conto em sua missão de 

fortalecimento da família cristã e da religião evangélica.  

A religião na vida da Luíse também constitui uma vivência e uma prática 

norteadora de suas ações durante o seu noivado com Peter, originando-se essa 

aproximação do jovem casal não apenas do afeto mútuo, mas também do fato 

de professarem o mesmo credo religioso. Peter possui “sua querida fé cristã” 

(Rotermund, 1997: 29),obediente ao pai, a quem acompanha ao Kerb a 

contragosto e, embora oriundo da cidade, não adotara o modo de viver 

reinante no espaço urbano: “não sei muito a respeito da vida na cidade, pois 

sempre vivi para mim. Mas o que por vezes se ouve faz com que os cabelos 

fiquem em pé” (Rotermund, 1997:33). A respeito dessa aversão à cidade, Peter 

Lip tece um comentário altamente positivo, de teor religioso, para Jakob, pai de 

Peter: “o senhor tem que agradecer a Deus por seu filho ter se saído bem” 

(Rotermund, 1997:33). Em função de sua religião e do repúdio à vida urbana, 

valores caros à família de Luíse, especialmente ao pai, o noivado é aceito e 

colocado sob a proteção divina: “Peter Lip estendeu-lhe ambas as mãos e disse: 

‘Se te agradas da moça, nós te aceitamos; que Deus dê a sua bênção!’” 

(Rotermund, 1997:42) [grifo do autor]. Desse modo, o narrador evidencia que 

se trata de uma escolha acertada do cônjuge, sancionada pela autoridade 

paterna e em conformidade com os valores professados, em que o nome do 

noivo, igual ao do pai da noiva, sugere a duplicação da figura paterna na vida 

de Luíse. Após o seu noivado, Luíse e Peter, acompanhados do pai da noiva, 

frequentam a igreja em busca da palavra de Deus. Essa atitude o narrador, por 

meio de uma longa intrusão de caráter doutrinal, aprova e utiliza para 

classificar e avaliar o amor considerado por ele como o verdadeiro. Na 

perspectiva do narrador, “um amor dos bons é também um amor piedoso. E se 

existe sentimento bom, piedoso, nos jovens, podemos notá-lo no período do 

noivado, pois o amor verdadeiro vem de Deus, que é amor, e leva a Deus, à 

oração e à casa de Deus” (Rotermund, 1997:42). Nessa explanação o narrador 

também sentencia que apenas a religião é capaz de conceder aos futuros casais 

uma vida matrimonial abençoada e pacífica, “pois as coisas acontecem como 

antigamente: tudo depende da bênção de Deus, e a bênção de Deus cai sobre 

aqueles que o buscam com coração piedoso, em oração e boas obras” 

(Rotermund, 1997: 43). A religião também integra a bênção matrimonial de 
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Luíse e Peter durante a qual “o pastor admoestou com Paulo: ‘Honrai pai e 

mãe; este é o primeiro mandamento com promessa; para que vás bem e vivas 

por muito tempo sobre a terra’” (Rotermund, 1997:45) [grifo do autor], 

prédica que ratifica a conduta dos noivos em suas respectivas famílias. Por 

essa razão, conforme sublinha o narrador em sua intrusão, as palavras do 

pastor foram bem recebidas: “o que acrescentou caiu em solo fértil, pois temor 

em relação aos pais era algo bastante desenvolvido em ambos e fizeram a 

promessa: Os pais serão bem cuidados por nós até o fim de seus dias para que 

sua bênção edifique nossa casa” (Rotermund, 1997:45).  

A presença da religião continua a pautar a vida do jovem casal. No dia 

posterior ao casamento, “quando os sinos bateram, convidando para a igreja, 

Peter foi com sua esposa à igreja” (Rotermund, 1997:46), atitude essa que o 

narrador por meio de outra intrusão sanciona positivamente: “Esse era um 

bom começo” (Rotermund, 1997: 46). Nessa mesma intrusão, o narrador por 

meio de uma prolepse, antecipa, ao final da primeira parte do conto, o destino 

de Luíse e Peter a partir de sua relação com a religião: “no decorrer de nossa 

história, veremos que o temor de Deus é o começo da sabedoria. O caminho 

dos tolos, no entanto, é a soberba e seu fim desonra” (Rotermund, 1997:46). 

Dessa forma, o narrador assume a função de doutrinador, que detém a verdade 

absoluta e, a partir dela, determina claramente que a fé e a prática religiosa são 

a única maneira de alcançar uma existência plena a dois.  

Nessa trajetória favorável de Luíse e Peter, antevista pelo narrador, a 

religião permaneceu um valor central na sua vida de casados, pois continuaram 

na residência dos pais dela, na Picada Isabelle, cumprindo, assim, o mandamento 

que juraram na sua bênção matrimonial, de cuja obediência origina-se a sua 

felicidade e o seu bem-estar. Em um período de cinco anos, o casal tem dois 

filhos: Liese e Franz, essenciais para a continuidade da religião e da família. Peter 

obtivera sucesso em seu ofício de ferreiro, auxiliado por dois empregados, e com 

seu estabelecimento, visto que “machados e enxadas importadas não servem à 

colônia e nenhum dos ferreiros da redondeza sabia temperar os instrumentos 

como Peter” (Rotermund, 1997:54). O êxito no trabalho gerara lucro suficiente 

para quitar a dívida com o sogro, relativa à aquisição do prédio da antiga escola 

pública e de um pequeno pedaço de terra, localizado à esquerda da casa de Luíse, 

onde desde o casamento funcionava a ferraria. 

Em sua vida matrimonial exitosa e harmoniosa, Luíse comemora com a sua 

família o Natal, data importante do calendário religioso, introduzindo um 

elemento novo na sua celebração: a árvore de Natal, um pinheiro, que foi 

“enfeitada com doces, nozes, passas e velas” (Rotermund, 1997:60). Além disso, 

Peter e Luíse confeccionaram para cada integrante de sua família uma pequena 

lembrança, atitude essa avaliada positivamente pelo narrador intruso: “nada 

havia de grandes presentes, mas via-se que todos haviam sido feitos com muito 
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cuidado, e nisso estava seu valor, fazendo deles testemunhas de um amor fiel” 

(Rotermund, 1997:60) Nesse gesto o narrador também vislumbra o verdadeiro 

sentido do Natal, vivido em sua essência no seio familiar, atribuindo à família de 

Peter Lip caráter exemplar da vida cristã: “por isso, o coração deles estava 

pronto para receber a mensagem de amor que é anunciada a todo o povo no 

Natal; neste amor descansavam de todo o trabalho; aí havia alegria sem 

algazarra, carinho sem falsidade, fidelidade sem mentira” (Rotermund, 1997:60).  

É também por ocasião desse Natal, após cinco anos de casamento, que 

Luíse sente necessidade de fazer algo pela família infeliz do vendeiro, relação 

entre os vizinhos ainda marcada pela inimizade. Como tentativa de 

aproximação e reconciliação, Luíse envia, por meio do aprendiz, um bolo 

especial e saudações à mulher do vendeiro, recebendo em retribuição 

saudações e pêssegos temporões. Luíse entende essa atitude “como sacrifício 

oferecido a Deus” (Rotermund, 1997:61), uma forma de agradecimento a Deus 

pela sua felicidade conjugal, pois a família do vendeiro atuara como pivô dessa 

situação. Graças à briga de Christian com Peter no Kerb, que resultou em 

ferimento na cabeça de Peter e na sua convalescença em casa de Peter Lip, os 

jovens se apaixonaram e se casaram. A partir desse gesto de compaixão e 

perdão, Luíse passa a atuar no conto como um esteio de amparo e redenção 

para a mulher do vendeiro e sua nora. A convivência de Luíse com a mulher do 

vendeiro faz com que ela volte a freqüentar a igreja no domingo, ainda que o 

narrador explicite: “certamente o que a impulsionou era mais o desejo de 

conversar com algum dos vizinhos do que a saudade do evangelho; mesmo 

assim, ela foi” (Rotermund, 1997:72).  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Wilhelm Rotermund para atender às necessidades de seu projeto de 

afirmação da religião evangélica e do pertencimento étnico alemão, no caso a 

germanidade, entre os imigrantes alemães e seus descendentes de confissão 

evangélica, tarefa para a qual o KDB também foi mobilizado, constrói no conto 

Die beiden Nachbarn uma identidade evangélica alemã feminina corporificada 

na personagem Luíse Lip. Trata-se de uma identidade feminina modelar que 

visa a exaltar as boas práticas capazes de colocar as pessoas em contato direto 

com os ensinamentos da Sagrada Escritura e com a igreja evangélica, 

mobilizada também como marcador de identidade étnica, visto que, no 

pensamento de Rotermund, evangélico e germanidade estão imbricados. Em 

Die beiden Nachbarn sublinha-se ainda o compromisso da mulher cristã com 

essas práticas que incluem a obediência à palavra de Deus, o respeito e à 

submissão à vontade dos pais, a vivência segundo os valores cristãos como 

amor ao próximo, humildade, misericórdia e piedade, aliadas ao cultivo da 
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língua alemã e de um modo de vida rural. Nesse processo de construção e 

afirmação de uma identidade feminina evangélica alemã, o narrador de Die 

beiden Nachbarn desempenha um papel relevante. Por meio de suas intrusões, 

nas quais transparece a voz autorial do pastor evangélico exortando os seus 

fieis, o narrador pontua a narrativa com preceitos cristãos e emite juízos de 

valor. Atribui à conduta de Luíse e de sua família uma valoração positiva com o 

intuito de difundi-la com maior efetividade entre os leitores do KDB, 

especialmente entre as leitoras. Corporificada na imagem de Luíse Lip, a 

identidade evangélica alemã feminina proposta em Die beiden Nachbarn é 

tematizada como a única capaz de trazer no plano terreno a bem-aventurança, 

a felicidade e a prosperidade e, no plano divino, a vida eterna. Nessa 

perspectiva difundida no conto, cabe à mulher não apenas zelar pela religião 

evangélica, mas também por meio de sua atuação formar e edificar um lar e 

assegurar a unidade e a continuidade da família evangélica alemã. 
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HISTORIOGRAFIA LITERÁRIA BRASILEIRA: 
GÊNERO E (HOMOS)SEXUALIDADES NOS 

IDEÁRIOS DE NAÇÃO1 

CARLOS HENRIQUE LUCAS LIMA (UFOB) 

MARCIO CAETANO (FURG) 

La literatura – modelo, incluso, del ideal de una lengua nacional, 
racionalmente homogeneizada – había sido el lugar – ficticio, acaso – 
donde se proyectaban los modelos de comportamiento, las normas 
necesarias para la invención de la ciudadanía, los límites y las fronteras 
simbólicas, el mapa imaginario, en fin, de los estados en vías de 
consolidación. 
Julio Ramos 
 
(…) una vez que se deja de considerar a la nación como una entidad 
natural o como el edificio que corona una construcción ineludible, el 
camino está abierto para un análisis de cómo la ideología de la nación ha 
determinado el canon literario y cómo este canon siempre se ha basado en 
analogías sexuales. 
Jean Franco 

 

Essas duas epígrafes que abrem este texto direcionam o olhar do crítico 

literário, stricto senso, e do crítico de cultura e arte, lato senso, para dois 

entendimentos, o primeiro: que a literatura, como ideal de língua e modelo de 

comportamento, forneceu, quase que hegemonicamente, os limites culturais, 

éticos e morais dos estados nacionais em vias de formação ao longo do século 

XIX, e o segundo: que a ideologia da nação, quer dizer, as ideias sobre as quais 

tal entidade fictícia, e ao mesmo tempo concreta, se estribava determinou, de 

forma deliberada, os cânones literários e culturais, e que essa determinação 

baseou-se em analogias sexuais e de gênero. Dizer isso é o mesmo que afirmar, 

por um lado, a primazia da literatura na confecção, quer dizer, na fabricação da 

                                                           
1Versão revisada do artigo “Em defesa de uma historiografia literária fora do armário”, originalmente 
publicadona Revista Aedos, Porto Alegre, v., n. 19, p. 24-36, Dez. 2016.   
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nacionalidade brasileira ao longo de todo o século XIX. E, por outro lado, é 

partir de uma compreensão do literário que não o vê como simples mímese da 

“realidade”, mas sim, e, sobretudo, como produtora de formas de vida. Ou seja, 

abandona-se, aqui, uma ideia simplista do literário, que poderíamos nomear de 

“belas letras”, apostando-se, ao contrário, na potência dos textos de literatura 

como produções discursivas capazes de fundar mundos, criar realidades.  

A “realidade”, que registramos em aspas, não estaria, a partir dessa 

compreensão, “aí”, à disposição do escritor e/ou do cientista que a utilizaria 

como inspiradora do literário. Seria justamente o oposto disso, ou seja: a 

literatura, enquanto produção discursiva, como dissemos, teria a capacidade, ou 

a potência,de produzir a realidade mesma que alguns insistem em tomar como 

anterior ao texto, a cultura. Partimos, portanto, neste texto, de um entendimento, 

que poderíamos chamar pós-estrutural, da realidade, ou seja, da vida mesma.  

Judith Butler (2014), em Problemas de Gênero: feminismo e subversão da 

identidade, apresenta a tese de que o gênero é efeito de um conjunto de atos de 

fala e discursos reiterados cotidianamente, isto é, citados. Essa postulação, 

ampliada em Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo(2002), nos ajuda a encetar a teorização que anteriormente fizemos. Ou 

seja, a literatura, tomada como uma produção da cultura, um grande corpo de 

discursos, ao reiterar entendimentos sobre gênero, sexo, sexualidade, raça etc. 

termina por, ao final, e performativamente, produzir compreensões 

dominantes desses marcadores sociais de diferenças.2 

Os textos literários, assim, ao longo do século XIX, momento histórico em 

que exerceram a primazia cultural entre letrados da nascente nação brasileira, 

para muito além de ilustrarem e simplesmente entreterem a população, 

funcionaram como verdadeiras “pedagogias culturais”, conforme ensina 

Marcio Caetano (2016), operando no seio da cultura e interpelando a produção 

de sentidos sobre a cidadania. Em síntese, poderíamos dizer que a literatura 

exerceu um papel central nos processos, verdades que múltiplos e por vezes 

concorrentes, de formação da nacionalidade brasileira. Funcionaram, ainda, no 

sentido de produzirem determinados tipos de corpos. Determinados tipos de 

gêneros e sexualidades. Os textos literários ofertaram padrões possíveis de 

existência, poderíamos dizer, como que expedindo certidões outras de 

nascimento, quer dizer, um nascimento epistêmico e político.  

Como dito por Lucas Lima (2013), outras vozes geram outros discursos. 

Esse entendimento será aqui crucial uma vez mais, já que este texto tem por 

intenção propor que a entrada em cena de sujeitos antes alijados dos 

                                                           
2Como lembra Leandro Colling (2013), a expressão “marcadores sociais de diferenças” tem sido 

utilizada nos estudos para se referir a todas as especificidades que constituem as identidades, a exemplo 

de ser negra (“raça”/etnia), pobre (classe), morador da periferia (território onde vive), doméstico 
(trabalho), adolescente (faixa etária), etc.  
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processos sociais, políticos e culturais modifica tanto os procedimentos quanto 

até mesmo os instrumentos utilizados para estabelecer juízos e valores 

estéticos, no que toca à arte e à literatura, de modo específico, e históricos e 

éticos, no que toca à vida e à convivência em sociedade, de modo geral. 

A crítica cultural3, e especificamente os Estudos Queer4, tem contribuído 

no sentido de ampliar a percepção dos estudiosos dos discursos literário e 

historiográfico quanto ao cariz politizado que se esconde por detrás, por 

exemplo, de histórias da literatura de feitura tradicional.5 E também a 

contribuição do feminismo, em um entendimento lato do termo, é destaque 

nesse sentido, já que chamou a atenção da crítica literária especializada para o 

apagamento de inúmeras mulheres escritoras dos cânones das literaturas 

nacionais e também para a leitura que das mulheres a mesma crítica realizava; 

é, sobretudo, por esse motivo que recentemente tem-se visto a publicação de 

coletâneas de resgate de escritoras “esquecidas” quando da construção – eis 

uma palavra-chave dentro dos estudos de cultura! – dos “panteões” masculinos 

e brancos (e crucialmente aqui, heterossexuais) nos quais se estribam muitas 

das literaturas nacionais. 

Em 1999, a publicação Escritoras brasileiras do século XIX, coletânea de 

textos crítico-teóricos de importantes pesquisadoras brasileiras, a exemplo de 

outras obras6, contribuiu não só com a recolha e comentário a respeito de 

material literário escrito por mulheres e solenemente ignorado pelo cânone 

nacional, como também com a formulação de uma teoria – uma poética – que 

dê conta da análise tanto desses escritos quanto da própria historiografia. 

Naira Araújo, que prefacia essa publicação, diz: 

Volume de mais de 800 páginas, este livro faz parte do trabalho de 
arqueologia literária, tão próprio da crítica feminista. Mas não se limita a 

                                                           
3 Referimo-nos, sobretudo, aos Estudos Culturais, apesar de admitirmos que tais campos de 
conhecimento não são necessariamente sinônimos. 

4Segundo Miskolci (2009), a teoria queer emergiu, nos Estados Unidos, nos finais dos anos de 1980, em 

oposição aos estudos sobre minorias sexuais e gênero centrados em narrativas sobre homens gays e de 
classe média. Surgida em departamentos normalmente não associados às investigações sociais, a 

exemplo da Filosofia ou Crítica Literária, a teoria queer ganhou reconhecimento com as conferências 

realizadas em Universidades da Ivy League (Grupo de oito universidades privadas dos Estados Unidos, 
reconhecidas pelo prestígio científico), nas quais foi exposto seu objeto de análise, ou seja, as dimensões 

da sexualidade e do desejo nas organizações e nas relações sociais.   

5 De modo específico aqui pensamos naquelas histórias literárias que privilegiam, para composição de 
suas divisões internas, aspectos “estritamente” estéticos. Cobra, no presente, relevância debates desse 

tipo, sobretudo nas redes sociais, espaços de livre expressão em que, cada vez mais, coletivos de variadas 

minorias denunciam a parcialidade, por exemplo, dos meios de comunicação ao insistirem em uma 
representação homogênea da sociedade brasileira. Esses coletivos, a exemplo daqueles liderados pelos 

movimentos negros, destacam, por exemplo, que a publicidade é, sempre, politizada, e que o “belo” e o 

“feio” são construtos da/na cultura.  

6 Fazemos referência, de maneira especial, aos trabalhos oriundos das reflexões em torno do GT “A 

Mulher na Literatura”, da ANPOLL, que, desde 1985, tem funcionado como um fórum para discussão, 

troca de experiências e veiculação de pesquisas sobre a mulher na literatura, dialogando com 
perspectivas informadas pela crítica feminista e pelos estudos de gênero. 
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acumulação cronológica e numérica de textos de 53 autoras, esquecidos ou 
lidos incorretamente, mas atinge a etapa superior, a da multiplicação e 
frutificação na qual, o documento perde patina, se desempoeira e anima ao 
ser vivido e contextualizado. A obra pertence igualmente à tendência de 
uma crítica feminista, interessada no estabelecimento uma tradição 
literária escrita por mulheres: uma literatura própria. Mas vai além desse 
propósito, pois ao mesmo tempo que contribui para a história da escrita 

das mulheres no Brasil, participa da (re)escrita da história cultural7. 

(ARAÚJO, 1999, p. 8-9.) 

Note-se que Araújo fala de “(re)escritura”, em clara correspondência à 

compreensão culturalista que substitui a concepção “essencialista” da nação – e 

de seus processos culturais, éticos, sociais etc. – pela de “construção” (ACHUGAR, 

2008, p. 215). Quer dizer, a intervenção de uma crítica cultural feminista, no que 

diz respeito ao descortinamento dos marcadores ideológicos que participaram 

da feitura dos cânones nacionais, não só denuncia tal prática, apontando seus 

comprometimentos de variadas visadas (sobretudo étnico-racial), mas também 

termina por operar um movimento de reconstrução do próprio cânone. Não se 

trata, como se poderia pensar de maneira grosseira e rápida, de substituir um 

cânone por outro. Quer dizer, no lugar do cânone “tradicional”, um cânone 

“abjeto”, preto, LGBT, etc. Absolutamente. Trata-se, antes, de chamar a atenção 

da crítica e da historiografia literária que os cânones são gestados no interior de 

violentos procedimentos de exclusão. E, como temos tentado evidenciar, não 

qualquer exclusão: a exclusão daquelas representações identitárias não 

desejadas na feitura do(s) ideários nacionais brasileiros.   

Conforme indica o crítico literário uruguaio Hugo Achugar (2006), a 

formação dos nacionalismos, e de modo especial nos referimos aos 

nacionalismos na América Latina, tiveram lugar ao longo do século XIX, 

momento histórico regido pelo projeto burguês levado adiante pelas elites 

locais – criollas – brancas. Tal projeto, como se pode atestar ao verificar o 

discurso cultural desse período, como certa parcela dos romances de José de 

Alencar ou o poema “La Leyenda Patria”, de Juan Zorrilla de San Martín, apenas 

para ficar com dois exemplos latino-americanos, opera o que o crítico uruguaio 

denomina homogeneização por meio da qual os elementos raciais, étnicos e do 

ponto de vista dos regimes sexuais são “liquefeitos” (2006, p. 259). É o que, em 

                                                           
7Volumen de más de 800 páginas, esta obra se inscribe en la labor de arqueología literaria, tan propia a 
la crítica feminista. Pero no se limita a la acumulación cronológica y numérica de los textos de 53 

autoras, olvidados o mal leídos, sino que llega a la etapa superior, la de la multiplicación y fructificación 

en la cual, el documento pierde la pátina, se desempolva y vivifica al ser colocado y contextualizado. La 
obra pertenece igualmente a la tendencia de una crítica feminista, interesada en el establecimiento de una 

tradición literaria escrita por mujeres: una literatura propia. Pero va más allá de ese propósito pues al 

mismo tiempo que contribuye a la historia de la escritura femenina en el Brasil, participa en la 
(re)escritura de su historia cultural. (Tradução livre) 
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leitura similar a Raul Antelo (1997), poderíamos denominar protocolos de 

exclusão. São procedimentos discursivos que tratam de disciplinar a raça/etnia, 

o gênero e a sexualidade, reservando um local ora de reclusão (casos das 

mulheres) ora de exclusão ou um “não-lugar” (caso dos homossexuais e em 

certos contextos, dos ditos “indígenas”). 

Ainda conforme Antelo, a modernidade preocupou-se em “fixar uma 

identidade sólida e estável de modo tal que sua representação do gênero se 

aproxima, às vezes perigosamente, do estereótipo” (1997, p. 10). Assim, o que 

poderíamos chamar “ideologia da estética”, como o quer Terry Eagleton 

(1993), funcionou, repetimos, ao longo da formação dos projetos nacionais, 

embalados estes sobejamente pelo discurso literário e historiográfico, em vias 

de normativizar e naturalizar8 os discursos em relação ao gênero e à 

sexualidade e à raça/etnia. Algumas são as exceções, ou exceções parciais, 

como é o caso do romance brasileiro O Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha. E aqui 

ainda vale comentar que por “exceção parcial” compreendemos, por um lado, a 

relevância, desde o ponto de vista da historiografia literária, do romance O 

Bom-Crioulo, já que, pela primeira vez na literatura brasileira, uma certa 

performatividade da homossexualidade ocupa um lugar protagonista; por 

outro lado, no entanto, é preciso apontar os limites de tal romance, sua filiação 

à Escola Naturalista, que sustenta compreensões naturalizantes acerca da 

negritude e da homossexualidade. Não é à toa que o affair entre os 

marinheiros, protagonistas do romance, chega ao fim com um trágico episódio: 

o assassinato do grumete Aleixo pelo negro Amaro, o “bom crioulo”. 

Se considerarmos que o final do século XIX, período de publicação do “O 

Bom-Crioulo, daria lugar à República e à inauguração de um novo modelo de 

nação aos moldes da Europa, o romance de Caminha termina por corroborar o 

projeto nacional gestado pelas elites econômicas da época. Não há lugar para a 

existência do negro e do homossexual que não o gueto ou a morte. Entretanto, “O 

Bom Crioulo” insurge-se, em primeiro lugar, contra a interdição de raça/etnia, 

envolvendo-se com "o pequeno" que pertence a uma identidade de raça branca, 

que se associa, essa raça, aos dominadores, à figura do branco que desbrava, 

viola a terra e domina o negro; e, em segundo lugar, Amaro inverte essa fórmula, 

como que se invertesse a mão que segura a chibata, dominando o branco – 

Aleixo –, e assumindo protagonismo em uma relação, a priori, insustentável. 

Mas voltemos a Raul Antelo (1997). O trecho anteriormente citado 

permite afirmar que o projeto moderno, ou nacional, como vimos chamando ao 

longo deste texto, se não excluiu ou recluiu as identidades e sexualidades não 

desejadas, as estereotipou, “perigosamente” no entender desse autor, 

                                                           
8Conceitos caros à epistemologia queer, tais noções fazem referência, respectivamente, ao procedimento 

performático – e iterativo – que busca regular e tornar natural – ou “essencializar” – certas sexualidades 
e gêneros.  
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normativizando, desse modo – e o que é de extrema relevância para o 

argumento deste texto, concedendo status de normalidade a uma identidade 

sexual e étnica hegemônica: branca e heterossexual. É, em síntese, um projeto 

de nação que aparta de si a negritude e a homossexualidade e reserva um 

papel secundário às mulheres. Para o projeto decimonônico de nação, 

portanto, não interessam nem mulheres, nem muito menos homossexuais.  

Seria possível afirmar que a nação brasileira foi fundada não apenas a 

partir do patriarcado – conceito que aponta para a primazia do homem em 

todos os aspectos das relações sociais, como ainda a partir do 

heteropatriarcado, ou seja, o governo do homem heterossexual sobre as 

demais identidades que compunham a nacionalidade brasileira nascente. Não é 

nosso interesse aqui nos debruçarmos sobre os conceitos de heteropatriarcado 

e patriarcado, mas apenas evidenciar que, para o projeto dominante de 

nacionalidade vigente ao longo do século XIX, a heterossexualidade e a 

masculinidade ocuparam um lugar de destaque. Isto é, sem eles a família 

mononuclear e burguesa, base de certa brasilidade, ou da brasilidade 

dominante9, não se sustentaria.  

Comentamos, agora, uma pequena passagem de Silvio Romero (1954), 

segundo Antonio Candido, o fundador da “moderna historiografia literária 

brasileira”, e, conforme compreendemos, responsável pela fundação do 

paradigma sociológico de análise literária no país: 

A história do Brasil, como deve hoje ser compreendida, não é, conforme se 
julgava antigamente e era repetido pelos entusiastas lusos, a história 
exclusiva dos portugueses na América. Não é também, como quis de 
passagem supor o romanticismo, a história dos Tupis, ou, segundo o sonho 
de alguns representantes do africanismo entre nós, a dos negros em o Novo 
Mundo (ROMERO, 1954, p. 55). 

Não é aqui local para, de modo mais detido e ampliado, debruçarmo-nos 

sobre os procedimentos de exclusão (e reclusão) de identidades não-desejadas 

pelo discurso historiográfico “moderno”, notadamente o de Silvio Romero, 

responsável pela proposição de certa identidade brasileira, aquela vinculada à 

modernidade (europeia); contudo, cabe referir que, no entendimento de 

Romero, conforme explicita a passagem citada, tanto o elemento indígena 

quanto o elemento negro precisavam ser excluídos do projeto nacional, ou 

melhor, fundidos – ou diluídos, com o auxílio epistemológico do que Araripe 

Júnior (1978) chamou “obnubilação brasílica”10. Certo é que seu ideal de Brasil 

                                                           
9A brasilidade, como um projeto político, não é, de modo algum, um todo homogêneo. Houve, ao longo 

da feitura dos ideários nacionais, disputas e tensões. Contudo, quanto aos padrões de racialidade e sexo-

gênero desejados pode-se dizer que eles convergiram na branquitude e na heterossexualidade.  
10Segundo Araripe Junior (1978, p. 300) o fenômeno consiste: “(...) na transformação por que passavam 

os colonos atravessando o oceano Atlântico, e na sua posterior adaptação ao meio físico e ao ambiente 
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é o de país mestiço, misturado; entretanto, não devemos perder de vista que tal 

“mistura” implica, necessariamente, a diluição dos caracteres – biológicos e 

culturais, e por que não, sexuais? – não-desejados.11 

Como contra-ponto, vale o comentário da obra Prosa de Ficção, de Lucia 

Miguel Pereira (1988), autora que chama a atenção para a raça/etnia de 

Machado de Assis e Lima Barreto, sobre os quais diz: "homens vindos do povo, 

trazendo em suas veias o sangue negro". Sua Prosa de Ficção consegue, além de 

salientar o marcador racial de um dos mais relevantes autores da literatura 

brasileira – Machado de Assis –, reservar um local de destaque para Adolfo 

Caminha, autor que, até a publicação do compêndio de Pereira, não havia gozado, 

segundo entendemos, de uma satisfatória leitura de sua obra, por exemplo. 

Ainda sobre a Prosa de Ficção, certas afirmações da autora sobre uma 

crítica literária calcada em elementos históricos e sociais – apesar de ela 

destacar que sua posição era entre a crítica textual e a história social – 

merecem ser aqui destacadas. Nesse sentido, assevera Miguel Pereira que, em 

se tratando de uma literatura ainda incipiente, recalcar alguns elementos e 

"atribuir maior importância às circunstâncias do meio e do tempo" (PEREIRA, 

1988. p.17) seja recomendável. Ou seja, para ela a literatura brasileira não 

goza, como as literaturas "maiores", de tradição onde se possa sustentar, 

restando ao crítico justificar – ou explicar – a literatura brasileira a partir de 

critérios históricos e sociais. Claro está, contudo, que Miguel Pereira não lança 

mão de uma crítica sócio-histórica como centro de suas análises; o que ela faz é 

contingencial, quer dizer, é a própria literatura brasileira da época que orienta 

o método de leitura por ela utilizado.  

Quanto a isso, as afirmações de Miguel Pereira se cruzam com as 

afirmações de Hugo Achugar (2006), que, em Planetas sem Boca, está às voltas 

da questão do papel que a literatura e o escritor latino-americano 

                                                                                                                                       
primitivo. Basta percorrer as páginas dos cronistas para reconhecer esta verdade. Portugueses, franceses, 

espanhóis, apenas saltavam no Brasil e internavam-se, perdendo de vista as suas pinaças e caravelas, 

esqueciam suas origens respectivas. Dominados pela rudez do meio, entontecidos pela natureza tropical, 
abraçados com a terra, todos eles se transformavam quase em selvagens (...)”. (As marcações em itálico 

são nossas). 
11 É possível perceber, na contemporaneidade, o surgimento de discursos díspares em relação à 
nacionalidade brasileira. Entendemos que, no tempo presente, mais um projeto de nacionalidade 

encontra-se sob gestação: com a queda da Presidenta da República Dilma Rousseff no ano de 2016, em 

um processo eivado de arbitrariedades tanto da Justiça, que deveria zelar pelo cumprimento da 
Constituição, quanto pelo Congresso, que deveria julgar segundo fatos e não suposições ou crenças, o 

Brasil tem visto florescer a daninha flor dos fundamentalismos e do pensamento único. Este último pode 

ser observado na proposição do famigerado projeto “Escola sem Partido”. Quanto ao fundamentalismo 
religioso, a chamada “Cura gay” é exemplo mais que cabal. O que queremos evidenciar com tudo isso é 

que, no presente, há, uma vez mais, uma dura disputa, travada em especial no campo da cultura, pela 

nacionalidade brasileira. Não é segredo para ninguém que a Bancada Evangélica no Congresso Nacional, 

que tem interferido nocivamente na laicidade do Estado, possui um projeto de nacionalidade. Sobre isso, 

ver o texto “Qual é o desejo da nação brasileira? As igrejas evangélicas e a identidade nacional”, 

disponível em: <http://blogs.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2013/10/21/qual-e-o-desejo-da-nacao-
brasileira-as-igrejas-evangelicas-e-a-unidade-nacional/>. Acesso em 23 de dezembro de 2016: 
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desempenham no cenário internacional, ou "planetário", como preferem 

alguns críticos contemporâneos aparentados a Achugar, como Spivak (2010), 

por exemplo. Miguel Pereira chega a usar uma expressão cara a Achugar, 

"literatura balbuciante", que, no caso dessa autora, é característica da 

literatura brasileira, e quem sabe pudéssemos arriscar e atribuí-la à crítica 

historiográfica literária sobre as textualidades gays e lésbicas. Talvez não fosse 

preciso dizer que Miguel Pereira entende esse cariz balbuciante como 

negativo, sinônimo de fraqueza. Entretanto, para Hugo Achugar, o "balbuceo" 

latino-americano é parte fundamental do fazer crítico e literário da Latino-

América, e isso, em sua opinião, não deve ser visto como menor, defeituoso, 

mas sim como forma legítima de expressão de nosso continente. Onde ela via 

falta, vê ele força. 

O crítico estadunidense Brad Epps, no ensaio “Estados de deseo: 

homosexualidad y nacionalidad” (1996), analisa de que maneiras o discurso 

nacional naturaliza certas noções fulcrais para o estabelecimento de seu 

empreendimento homogeneizante: 

O discurso nacional e nacionalista, necessariamente diferente de um país a 
outro, evidencia, no entanto, certas características bastante comuns: a saber, a 
tendência de se alimentar de um vocabulário “familiar” e, por implicação, 
biologicamente “natural”. A pátria – e este híbrido interessante, a mãe pátria – é 
apenas o exemplo mais evidente, mas a produção da nação está intimamente 
ligada a noções fartamente convencionais da reprodução sexual. Aqui a posição 
do homossexual é tudo menos simples (BRAD EPPS, 1996, p. 804).12 

Assim, mesmo que tais discursos nacionais se apresentem com as roupas 

da biologia, e da religião, outro baluarte sobre o qual se assenta a empresa 

nacional oitocentista, “a essencialização e a naturalização também são efeitos 

da História, de suas palavras e de suas narrações” (idem). Esta, como antes 

referimos, é uma das lições dos Estudos Queer, o qual defende o papel sempre-

ativo da História e dos processos discursivos implicados quando do 

estabelecimento de supostas “verdades” não tocadas pelo homem. 

O aspecto vocabular levantado por Epps é emblemático nesse sentido. 

Como conceber uma nação plural, diversa, se as imagens que conformam tal 

entidade ficcional – a nação – se guiam por uma epistemologia calcada na 

dicotomia homem/mulher, pai/mãe? Assim, verdadeiramente, a posição da 

homossexualidade (masculina e feminina), é tudo “menos simples”, conforme ele 

diz, nesse cenário. Para fornecer um exemplo concreto, o romance O Cortiço, de 

                                                           
12  No original: “El discurso nacional y nacionalista, necesariamente diferente de un pais a outro, 

evidencia sin embargo ciertos rasgos bastante comunes: a saber, la tendência a alimentarse de un 

vocabulário “familiar” e, por implicación, biológicamente “natural”. La pratria – y este híbrido 

interesante, la madre patria – es sólo el ejemplo más palmario, pero la producción de la nación está 

“íntimamente” ligada a nociones harto convencionales de la reproducción sexual. Aquí la posición del 
homosexual es todo menos sencilla.” (Tradução livre) 
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Aluísio Azevedo, apresenta uma personagem lésbica, Pombinha, cuja sexualidade 

é relegada ao âmbito da prostituição e, por conseguinte, ao espaço privado, 

escondido. Nesse mesmo romance, a personagem de Albino, lavadeiro 

homossexual no qual os trejeitos são pródigos, tem no cortiço, quer dizer, mais 

uma vez no espaço privado – no que contemporaneamente poderíamos designar 

“gueto” – definido o espaço para performativizar sua sexualidade.13 

O lavadeiro Albino, talvez, só seja tolerado, conforme indicado por 

Leonardo Mendes (2000, p. 84), “por não exercitar sua sexualidade, ou seja, 

por manter sua sexualidade no nível de frescuras e suspiros”. Garantindo o riso 

alheio e os princípios performáticos da masculinidade viril. E, aqui, um 

paralelo com a teledramaturgia precisa ser feito. A novela da Rede Globo Amor 

à Vida, que alcançou bons números de audiência, colocou em seu centro 

narrativo uma personagem muito pouco rasa de um homossexual pra lá de 

controverso. A personagem a que fazemos referência é a de Félix, um vilão-

mocinho afeminado que no nosso entendimento foi tolerado pela audiência 

uma vez que não possuía sexualidade, quer dizer, a manteve, tal como Albino 

de O Cortiço, no nível dos trejeitos, da privacidade e das frases “espirituosas” 

na maior parte da narrativa14.  

Durante o período colonial brasileiro, as diferenciações – de raça e de 

gênero – e o estabelecimento de lugares específicos para homens e mulheres 

se justificavam pelo dogma, nesse caso, pela religião católica; com o advento do 

período nacional, ou seja, com a laicização do Estado, ou melhor, com o 

surgimento de uma “intelligentsia laica”, como refere Jean Franco (1986, p. 35), 

essa justificativa perde força, cedendo lugar a explicações de tom, 

primeiramente moral e, depois, “científico”. 

A narrativa O Bom-Crioulo é exemplar também quando se pretende 

verificar quais são os espaços relegados aos homossexuais, nestes casos, 

masculinos. A corveta, velho navio de guerra que abre o romance de Caminha, 

e depois o quartinho da Rua da Misericórdia, será o local, e mais uma vez, 

privado, no qual Amaro – o protagonista – e Aleixo – seu amante – vivenciarão 

um ardente romance. Quer dizer, a homossexualidade, e, por conseguinte, o 

feminino – já que por detrás da homofobia está, sempre, a misoginia – não 

cabia no projeto heteropatriarcal representacional engendrado pelas elites 

econômicas e culturais brasileiras.  

                                                           
13É no cortiço que Albino pode exprimir-se conforme bem entende, além de ter por companheiras 

principalmente mulheres e desempenhar um ofício, para a época, relegado apenas a mulheres, lavadeira. 

É justamente quando Albino se ausenta do cortiço, dos “espaços de homossexualidade”, que ele se vê 

vítima da violência ao ser agredido por alguns estudantes clientes dos serviços das lavadeiras do cortiço. 
14  O texto “Sobre os chavões de Felix: por um manifesto pajubá” toca em algumas dessas questões que 

aqui mencionamos. Disponível em: http://blogs.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2013/06/06/sobre-os-
chavoes-de-felix-por-um-manifesto-pajuba/. Acesso em 17 de dezembro de 2016.  
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Mais uma vez Brad Epps (1996), ao comentar a “questão” da 

homossexualidade na literatura – como tema – e na vida dos escritores – como 

autobiografia –, afirma: 

Semelhante marca não é simples, mas costuma receber pouca atenção por parte 
da crítica: como se com apenas mencionar a homossexualidade já não houvesse 
mais o que dizer; como se a homossexualidade fosse, sempre, e em todos os 
lugares, a mesma coisa; ou, mais do que isso, como se a homossexualidade 
estivesse sobrando em um estudo sobre a literatura ou a cultura, como se 
resultasse excessiva ou irrelevante, insignificante ou “imprópria” demasiado 
pessoal ou epifenômica, até em um estudo sobre aqueles textos e escritoes nos 

quais aparece de forma central (BRAD EPPS, 1996. p. 799)15 

Mais adiante em seu ensaio, Epps assevera que durante muito tempo a 

homossexualidade foi relegada aos escritos médicos e legais, sendo ou excluída 

da literatura ou tendo sua presença mitigada. Afirmação que também foi 

realizada por Marcio Caetano (2005; 2016), James Green (1999) e Nádia 

Nogueira (2008) para a situação da homossexualidade no Brasil.  Epps segue 

dizendo que tratar de colocar à luz “as plumas”, em referência metafórica à 

alegria dos homossexuais, constitui-se como tarefa, além de literária, política e, 

acrescentaríamos aqui, ética. Ou seja, como vencer os preconceitos, que, vale 

ressaltar conforme destacam os Estudos Queer, surgem na cultura, se a 

literatura ou outras textualidades culturais como a telenovela, por exemplo, 

não representam as sexualidades e os gêneros em discordância com a 

heteronorma? As tensões entre homossexualidade e nacionalidade, e, portanto, 

entre aquela e a história da literatura, são extremamente delicadas e cruciais 

para o que nos toca neste momento.  

Os Estudos Queer auxiliam na compreensão dessa relação ao afirmarem 

que as todas as identidades são relacionais e efeitos discursivos, constituindo-

se como performatividades. As identidades são identificações performáticas! O 

que isso significa? Com Judith Butler (2003), pensamos a identificação como 

vinculada à fantasia produzida pelo sujeito. Essa variabilidade performativa 

(em que os desejos ou as fantasias sobre uma determinada identidade realizam 

performances de identificação, ou seja, leituras individuais sobre a identidade) 

pressupõe o exercício de liberdade – condição central à invenção das coisas, à 

criatividade pedagógica e à sexualidade. Para essa área epistemológica, as 

identidades estão, sempre, em deslocamento, e, ademais, estão sendo formadas 

por meio de suas relações com as identidades de outros sujeitos e sujeitos 

                                                           
15  No original: “Semejante marca no es sencilla, pero suele recibir poca atención por parte de la crítica: 

como si con solo mencionar la homosexualidad ya no hubiera más que decir; como si la homosexualidad 

fuera siempre, y en todas partes, lo mismo; o, más aun, como si la homosexualidad estuviera de mas en 

un estudio sobre la literatura o la cultura, como si resultara excesiva o anodina, insignificante o 

"impropia," demasiado personal o epifenoménica, hasta en un estudio sobre aquellos textos y escritores 
en los que figura de forma central.” (A tradução é nossa.) 
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outros16. Nesse caminho, uma história da literatura “fora do armário”, plural, 

diversa e ciente de sua relacionalidade, é necessária e eticamente desejável. 

A literatura pensada como instituição não apenas possibilita a 

representação dos sujeitos; ela funciona também como uma das relações 

sociais que os produz. Como em um movimento circular. É importante 

percebê-la não apenas como elaboração estética, mas como artefato cultural, 

como veículo de representações simbólicas e valores sociais (ALÓS, 2010, p. 

856-857). E, mais do que isso, como dispositivo, como instrumento de 

produção de identidades e saberes legítimos. 

Assim, à parte a inclusão de escritoras e escritores “esquecidos/as” dos 

cânones literários, movimento realizado em um primeiro momento pelas 

feministas, seja por fatores de gênero, étnicos ou sexuais, uma história da 

literatura “fora do armário” apresenta-se como possibilidade de formulação 

teórica sobre de que maneiras a homossexualidade pode contribuir para a 

constante formulação da identidade brasileira (SANTIAGO, 2004). Faz-se 

necessário, em consonância com Jean Franco acerca da teoria feminista, que tal 

história da literatura altere “substancialmente os marcos do sistema literário e 

nos dê, ao mesmo tempo, novos instrumentos de análise”17 (1986, p. 32). 

Jean Franco (1996) trata de postular uma poética feminista, que, conforme 

entendemos, não se pautaria por critérios normativos, mas, sim, descritivos e de 

sua relação com o “mundo social” no qual o texto aparece. Analogamente, no caso 

de uma historiografia “fora do armário”, ou como defende Anselmo Alós, em 

“Narrativas da sexualidade: pressupostos para uma poética queer” (2010):  

Os fundamentos de uma poética queer, nesse sentido, não estão apenas a 
serviço de uma descrição das narrativas; eles também possibilitam uma 
acurada análise de como o texto reflete, subverte e questiona a realidade do 
mundo social no qual está inserido. (ALÓS, 2010. p. 843) 

A postulação, portanto, de uma história da literatura “fora do armário”, 

passa pelos caminhos da epistemologia queer, posto que tal perspectiva busca, 

justamente, a descentralização e a constante reformulação das identidades, 

quer nacionais quer sexuais ou  de gênero. Termos como “Nação Queer” são 

emblemáticos nesse sentido, uma vez que advogam a constituição de uma 

nação de seres esquisitos, deslocados, queer: 

                                                           
16Estamos de acordo com Homi Bhabha (1998) quando afirma que, “cada vez mais, as culturas 

"nacionais" estão sendo produzidas a partir da perspectiva de minorias destituídas” (p. 25), o que nos 

autoriza a considerar que, mais do que nunca, aqueles sujeitos abjetos, ou não-sujeitos, cobram a 

reconsideração dos paradigmas utilizados para estabelecer quem ou o que é digno de voz e, 
consequentemente, de relevância. 
17No original: “La teoría feminista, en cambio, tiene una meta más ambiciosa. Falla como teoría si no 

logra cambiar el estudio de la literatura de modo sustancial. Debe, por lo tanto, abarcar una lectura de la 

cultura que altere sustancialmente los marcos del sistema literario y nos dé, al mismo tiempo, nuevos 
instrumentos de análisis.” A tradução é minha.  
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Ora, apesar de a homossexualidade aparecer como o outro de muitas 
nacionalidades, falantes de espanhol e de inglês, comunistas e capitalistas e, 
claro, fascistas, a homossexualidade também pode constituir um problema 
(...) quando invoca algo como sua própria nacionalidade, ou 
internacionalidade, quando interpela um sujeito e o sujeita a uma identidade 
que, de alguma forma, sofre resistência ou é rechaçada. Penso no conceito de 
Nação Marica, ou Queer Nation, promulgado principalmente nos Estados 

Unidos e em partes da Europa (...) (EPPS, 1996, p. 817).18 

Infelizmente, apesar de esforços isolados, como os de João Silvério 

Trevisan, emDevassos no Paraíso; Denílson Lopes, com O homem que amava 

rapazes e outros ensaios; e de Lúcia Facco, Laura Bacellar e Hanna Korich, 

emFrente e Verso: visões da lesbianidade,além de artigos e ensaios isolados, a 

escrita da história da literatura no Brasil, na contemporaneidade, está 

resumida a compilações que ainda conservam traços de adição e linearidade, e 

muitas das vezes apenas reforçando posicionamentos ideológicos oriundos do 

século XIX e início do XX. 

Faz-se necessário, assim, não apenas que se escrevam histórias da 

literatura “fora do armário”, mas ainda que, como o quer Brad Epps, ponham-se 

a descoberto as plumas que colorem inúmeras obras literárias latino-

americanas. A homossexualidade não pode mais ser considerada anódina, 

imprópria ou “não-literária” pela análise crítica textual; se é um problema de 

plumas, de brilhos e trejeitos, também o é um problema ético, político e literário. 

Além disso, em tempos de ascensão de discursos fortemente 

conservadores, violentos de per si, chamar a atenção para os temas de 

homossexualidade e, ainda, de raça/etnia nos textos literários e outras 

produções estéticas é de vital importância. Não só para a visibilização das 

diferenças – o que demonstra que o mundo é maior que os conservadores 

querem fazer crer, mas, e, sobretudo, devido a questões vinculadas à 

representatividade. Palavra que, no presente, tem emergido em especial das 

reflexões realizadas nas redes sociais, a representatividade aponta para o 

imperativo ético, mais que estético, de as minorias, todas elas, se verem nos 

produtos da cultura. Mais do que isso, e em consonância com o argumento que 

buscamos desenvolver ao longo deste ensaio: compreenderem a si mesmas 

como produtoras do ideário da nacionalidade, ou seja, influenciado, de 

maneira ativa, na feitura da nação. Que a nação se contamine. Se torça e 

retorça, performaticamente. Debochadamente! Que ela se enegreça. Se 

pluralize. Estes são os nossos desejos.  

                                                           
18 No original: “Ahora bien, aunque la homosexualidad se figura como el otro de muchas nacionalidades, 

hispanohablantes y angloparlantes, comunistas y capitalistas y, por supuesto, fascistas, la 

homosexualidad también puede constituir un problema (…) cuando invoca algo como su propia 

nacionalidad, o internacionalidad, cuando interpela a un sujeto y lo sujeta a una identidad que, de alguna 

forma, se resiste o rechaza. Pienso en el concepto de la Nación Marica, o Queer Nation, promulgado 
principalmente en los Estados Unidos y partes de Europa (…).” 
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AS REPRESENTAÇÕES FEMININAS  
EM MEUS DESACONTECIMENTOS:  

A HISTÓRIA DA MINHA VIDA COM AS 
PALAVRAS DE ELIANE BRUM 

JOICE FAGUNDES MARTINS (FURG) 

GISELLE SILVEIRA DA SILVA (FURG) 

RESUMO 

O livroMeus Desacontecimentos: a história da minha vida com as palavras 

(2014), da jornalista e escritora Eliane Brum, é uma jornada pelas suas memórias, 

que se deixa invadir pelo mundo sensitivo da recordação sinestésica, narrando desde 

a sua mais tenra infância, passando pelas mulheres da sua família e como se 

“constrói” nesta narrativa de vida enquanto sujeito feminino. A autora se revela e se 

constrói por meio da palavra, a escrita é a representação maior dessa mulher, 

constituindo-a: “A palavra é o outro corpo que habito.” (Brum, 2014, p. 36). Ao longo 

de sua obra, Eliane, expõe mais que suas memórias e o significado de suas vivências 

enquanto menina e enquanto mulher.Ao relatar suas experiências familiares e 

íntimas, ela rompe com os mitos femininos, pois ao contrário das mulheres de sua 

família – as quais serviram de exemplo para ela – Eliane se faz ouvir e persiste em 

fazer seu próprio caminho.Partindo dos estudos de gênero e literatura, analisarei as 

representações femininas “rememoradas” na presente obra de Brum, com enfoque 

nas relações vividas entre essas mulheres, problematizando a forma como tais 

mulheres são reguladas e reprimidas pelo pensamento social, tendo por aporte o 

argumento de Beauvoir (2009) de que: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.” 

Ou seja, de que os modelos femininos são construções culturais, não existindo, 

portanto, nenhum destino biológico, psíquico, econômico que defina a fêmea 

humana no seio da sociedade. 
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REPRESENTAÇÕES FEMININAS 

A construção social de uma “identidade feminina” está diretamente ligada a 

manipulação dos desejos femininos. Até bem pouco tempo, para as mulheres, se 

aconselhava e instruía, veementemente, que desejassem o casamento e a 

maternidade. A vida privada, era (e em muitos casos ainda é) marcada por 

pudores e sacrifícios cotidianos, o espaço feminino restringia-se a intimidade de 

lar e isso deveria bastar como exemplo de felicidade para todas as mulheres, ou 

seja, a naturalização do espaço feminino como sendo o lar sob a justificativa de 

que a maternidade era o destino natural de toda mulher. Ser boa filha, mãe e 

esposa era o que representaria a feminilidade de todas as mulheres, também 

como estratégia de manter o poder sobre elas. Beauvoir, ao falar sobre os 

processos históricos que garantiram o domínio do masculino sobre o feminino, 

falará sobre a influência da maternidade como ponto norteador para justificar a 

ordem de poder vigente socialmente: “A maternidade destina a mulher a uma 

existência sedentária; é natural que ela permaneça no lar enquanto o homem 

caça, pesca e guerreia.” (BEAUVOIR, 2009, p. 108). Já a vida pública, de tomada 

de decisões e o mercado de trabalho era o espaço masculino. Essas eram ideias 

naturalizadas, como conduta social correta e sacralizadas por algumas crenças 

religiosas com base na biologia. O patriarcado dizia para as mulheres o valor de 

seus silêncios e a importância de suas obediências, com a promessa de que elas 

um dia chegariam a um paraíso distante. 

O livro Meus Desacontecimentos: a história da minha vida com palavras, de 

Eliane Brum, fala sobre a representação social dessas mulheres criadas para 

pertencerem a família e cumprir suas funções familiares dentro dos padrões 

estabelecidos social e culturalmente. A construção dessa representação 

feminina, vem acompanhada da ideia de que a boa mulher não ultrapassa a 

moral imposta pelos regulamentos sociais e religiosos. Ao ler essa narrativa 

sobre suas vidas, foi inevitável repensar sobre as estruturas sociais e culturais 

que determinam qual deve ser o comportameento da mulher tanto nos espaços 

públicos quanto no espaço privado. A obrigatoriedade de agir conforme as 

regras sociais, que separam as “boas” mulheres das mulheres “más”.Como se 

fosse simples dividir as mulheres, basicamente, em dois grupos: as santas e as 

prostitutas. As “santas” são aquelas que não têm voz, que cuidam de suas casas e 

famílias com grande sacrifício, ocultando-se em meio ao ambiente, como se 

fizessem parte da decoração da casa, mas que, discretamente, deixam exacerbar 

seus desejos em pequenos detalhes das práticas domésticas. Tentam fazer 

desses espaços íntimos um lugar onde podem expressar suas subjetividades e 

criatividades, um espaço no qual teriam liberdade para criar sem que fossem 

julgadas pela sociedade e pelas famílias, como é narrado no livro:  
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AS MULHERES DA MINHA FAMÍLIA gestavam jardins furiosos. Havia algo 
de inquietante naquela selva para a qual me carregavam, e onde eu me 
sentia mais viva do que em qualquer outro lugar da infância. Ainda sem 
perceber que era lá que o coração daquelas mulheres pulsava em desatino, 
para onde escapavam de um corpo em que o desejo fora sepultado sob a 
lápide do casamento, das convenções e dos dias. Era lá que seu sexo 
pulsava, úmido e quente, devorando e sendo devorado, enquanto elas 
ajeitavam os bobes no cabelo. (BRUM, 2014, p.48) 

Ou seja, o espaço de criação feminino é tolerado desde que permaneça 
vigiado e contido pela esfera familiar, marcando ainda mais as limitações de 
expressão dessas mulheres. No entanto, apesar de serem fortemente vigiadas e 
limitadas pela sociedade e pela família, essas mulheres assumem um papel de 
destaque ao mostrarem suas subjetividades nos processos criativos do cuidado 
com o lar. É nesse espaço que elas interagem entre si, identificando-se e 
permeando-se enquanto sujeitos que exploram seus mundos interiores e 
questionam, mesmo que apenas intimamente, as regras impostas pela 
sociedade. Esses papéis sociais e familiares vividos por elas são ao mesmo 
tempo repassados e repensados no convívio entre essas mulheres, 
constituindo suas “identidades femininas” e ao mesmo tempo impulsionando-
as na luta por seus espaços. 

Eliane aborda a maternidade como uma das formas representativas das 
mulheres de sua família, no entanto esse tema é tratado de forma bem realista, 
como um processo que nem sempre é belo e desprovido de dor. Ela relata essa 
experiência de diferentes ângulos, fala da transformação, em muitos casos, 
assustadora do corpo, e ainda, da morte simbólica que essa transformação 
acarreta. Ao dizer que seu nascimento é proveniente de vários túmulos e que o 
primeiro deles é o corpo de sua mãe, Eliane, atrás a memória as várias 
gerações de mulheres que a antecederam e que fazem parte dessa construção 
social em que ela está imersa. Ou seja, a história dessas mulheres, que se 
repete e se agrega influenciando no “destino” de toda mulher: 

Nasci não de um, mas de vários túmulos. O primeiro deles foi o corpo da 
minha mãe, assassinado pela morte da criança que veio antes. Uma menina, a 
primeira menina. Hoje compreendo tanto essa dor, jamais por inteiro, espero 
que jamais por inteiro. Não tive a coragem de perguntar, mas imagino o 
quanto deve ter sido aterrorizante para a minha mãe descobrir seu útero se 
expandindo, a pele da barriga espichando, o corpo habitado de novo, agora 
pelo pequeno alien que era eu. Deve ter sido assustador ver o que era morto 
viver, ou pelo menos parecer vivo. (BRUM, 2014, p. 13) 

Brum fala da morte de uma irmã que nem chegou a conhecer e como essa 

morte afetou sua mãe. Ao dizer que hoje ela compreende sua mãe, mas espera 

que jamais por inteiro, está se referindo a sua própria maternidade, pois ela 

compreende a dor de sua mãe porque também é mãe e, por isso, entende (em 

parte) esse sofrimento. 
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Entre as tantas questões discutidas, Eliane traz a reflexão sobre as 

experiências vividas pelas mulheres de sua família e o impacto que isso teve 

em sua vida, dentre os tantos temas, relata sobre a representação social dessas 

mulheres que foram criadas para “pertencer” à família e para cumprir as 

funções familiares estabelecidas pelos padrões sociais e culturais. Ao ler essa 

narrativa sobre suas vidas, é inevitável repensar sobre as estruturas coletivas e 

educativas que determinam qual deve ser o papel da mulher tanto nos espaços 

públicos, quanto no espaço privado. 

Socialmente, a mulher desempenhava funções que eram consideradas de 

suporte e sustentação da família. A ela, cabia a tarefa de administrar a casa, de 

cuidar dos filhos e alimentar a família, tarefa essa que era vista em muitos 

casos como sendo “secundária” em relação ao homem e, portanto, de menor 

importância. Logo, associou-se à imagem da mulher, a ideia de que o cuidado 

com a casa e a família eram seu destino natural e sua obrigação. A 

representação social feminina limitou-se a ideia romântica da maternidade, 

que seria o destino certo a até divino para toda fêmea. Logo, a maternidade 

passou a ser vista e estimulada como sendo o ápice da existência de toda 

mulher, disseminou-se a ideia de que toda fêmea teria nascido com o dom e o 

instinto materno. Sendo assim, cabia as mulheres a tarefa de gerar herdeiros. 

E, se por algum motivo elas já não pudessem cumprir essa “missão social”, elas 

eram desconsideradas como mulheres, já não tinham mais utilidade para seus 

maridos e para a sociedade, como conta Brum: 

(...) lembrei de imediato da flor de Natal da minha avó (...) Minha avó já não 
tinha útero nem ovários, obrigada a arrancá-los para salvar a vida. Quando 
isso aconteceu, antes de seus quarenta anos, meu avô sentenciou: “Já não é 
mulher”. E nunca mais a desejou. Desde menina fantasio que a flor vermelha 
era o útero e também os ovários da minha avó. (BRUM, 2014, p. 59) 

A mulher é marcada pela sua sexualidade, pressupõe-se que a 

maternidade é seu único destino e mais que isso, ser mãe é uma condição 

divina propagada por muitas crenças, que atribuem as mulheres a obrigação 

da maternidade, associada a dor e a submissão, só assim a mulher estaria 

cumprindo seu destino divino – cumprir a vontade divina, também como uma 

forma de conseguir a salvação. Ou seja, o papel de ser mãe é sacralizado pela 

sociedade, pela família, pela igreja e, principalmente, por todos que buscam a 

manutenção e estabilização no poder, como em Beauvoir: 

Não seria possível obrigar diretamente uma mulher a parir: tudo o que se 
pode fazer é encerrá-la dentro de situações em que a maternidade é a única 
saída; a lei ou os costumes impõem-lhe o casamento, proíbem as medidas 
anticoncepcionais, o aborto e o divórcio. (BEAUVOIR, 2009, p. 93). 
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Manter a mulher limitada ao papel de mãe, a figura que se sacrifica em 

prol da família é antes de tudo um meio de garantir delimitação dos desejos 

femininos e, portanto, de suas lutas por um espaço de igualdade. Ao mesmo 

tempo que o homem é entendido como figura universal, como a ideia de 

humanidade, a mulher fica restrita a obrigação da maternidade e, 

consequentemente, a obrigação de cuidar da família, preservando seu lar e 

mantendo a imagem social que se espera dela.  

Brum também relata por meio de sua experiência pessoal, o impacto que 

a sexualidade tem sobre ela, pois mesmo que se pressuponha como destino de 

toda fêmea ser mãe, este destino deve estar condicionado a sacralização do 

casamento, que permite a mulher de viver sua sexualidade. E dentro dessa 

espécie de normatividade da maternidade, elafala sobre sua experiência um 

tanto aflitiva da maternidade precoce, sobre a transformação traumática do 

corpo de menina em corpo de mãe, um corpo no qual ela mesma desconhecia: 

Era o verão de 1982, e eu estava grávida aos quinze anos. Meu útero era o 
mundo de uma vida nova, mas eu me sabia pária na cidade pequena, a mãe 
solteira, a “puta” que não quis casar. Sentia em mim a impossibilidade, o 
paradoxo. Como eu podia ser a geografia de alguém, se eu mesma era uma 
exilada do meu corpo? (BRUM, 2014, p. 127) 

Apesar da sociedade entender a maternidade como o “destino” da mulher, 

no entanto esta deve estar, necessariamente, precedida do casamento. A 

imagem da mãe solteira é associada a mulher desavergonhada, a prostituta que 

se permitiu os prazeres da carne sem o consentimento da sociedade, sem a 

sacralização do casamento. No trecho acima, fica evidente a culpabilidade 

atribuída a personagem por ter engravidado cedo e, mais ainda, por ter se 

permitido, apesar da gravidez, permanecer solteira, pois isso é um ato 

transgressão social, punido, como ela mesma narra, com a exclusão social. Ou 

seja, ela sofreu dois tipos de exílio, um social e o outro também do próprio 

corpo, visto não entender as transformações que sofria e sem ter como 

expressar o que sentia. 

Logo, o corpo assume um papel assustador, pois toda a transformação que 

sofre é em si mais um motivo de julgamento social, ainda mais por ter partido 

dela a recusa em se casar e seguir as convenções sociais. Nesse momento ela 

foi classificada como a mãe solteira, com toda carga de julgamento não só 

caindo sobre ela, mas também sobre sua mãe, a mulher que deveria ter lhe 

ensinado como se comportar:  

Na maldade da cidade pequena, que eu tão bem conheceria depois, ao 
engravidar aos quinze anos e me recusar a casar, minha mãe foi culpada. 
(...) Ela sabia que não, a minha mãe, mas talvez em algum momento tenha 
começado a acreditar que só poderia ser culpa dela (...) (BRUM, 2014, p. 18) 
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A gravidez fora do casamento é colocada como um erro passível de ser 

julgado e punido, nesse caso, o erro não se restringe só a menina que está 

gravida, mas também a sua mãe, que pelas regras sociais seria a responsável 

pelo cuidado da casa e educação dos filhos. Em momento algum se critica o pai, 

a imagem do homem não é associada a ideia de culpa pela gestação inesperada, 

ele não é responsabilizado pela educação dos filhos, já sua esposa é julgada por 

toda comunidade pela conduta da filha. 

As representações sociais dessas personagens femininas se dão pelas 

relações que elas têm no âmbito social, mas principalmente pelas relações que 

essas mulheres têm entre si. A ideia de ser mulher é narrada como uma vida de 

sacrifícios, se igualando a Cristo, na esperança de após a morte finalmente 

encontrara felicidade do descanso desejado. Esse é um pensamento habitual na 

esfera feminina – e, ainda mais, no espaço religioso – na qual é comum ver as 

mulheres lutando contra seus desejos, em uma vida de sacrifício em prol da 

felicidade familiar: 

Eu era rodeada por mulheres bondosas demais, e tristes, muito tristes. No 
mundo onde eu nasci ser mulher era suportar a vida. O fardo, a cruz, dia 
após dia. Essas eram as santas, as putas não me eram apresentadas. Eu não 
queria ser uma santa, muito menos uma cristina. Minha tia Cristina levava 
a sério demais o fato de seu nome ser o feminino de Cristo. E eu também 
levei a sério o suficiente para decidir que ser uma cristina não era nem meu 
gosto, nem meu destino, menos ainda rima ou solução. (BRUM, 2014, p. 31) 

A mulher, para ser uma boa pessoa, pelo menos socialmente, deveria se 

colocar em último lugar na família. A bondade, nesse caso, estaria associada à 

submissão. A felicidade feminina seria o resultado da felicidade alheia, e não 

haveria para a mulher uma felicidade genuína. Ela é criada e educada para ser 

a figura base da casa, e se algo der errado é porque a culpa é dela. As boas 

mulheres deveriam se inspirar nas imagens das santas das igrejas. A 

submissão e o sacrifício, enfim, suas mortalhas deveriam ser ao mesmo tempo 

seus motivos de felicidade: “Foi a atividade do macho que, criando valores, 

constituiu a existência, ela própria, como valor: venceu as forças confusas da 

vida, escravizou a Natureza e a Mulher” (BEAUVOIR, 2009, p. 104). Aquelas 

que buscassem uma felicidade genuína, que contestassem o sistema imposto, 

eram classificadas de prostitutas. A busca por um caminho próprio, pelo 

direito de decisão sobre a própria vida, era entendida muitas vezes como uma 

vergonha para a família.  

A representação feminina também está diretamente relacionada aos 

espaços de poder que elas ocupavam em suas casas. Os papeis desempenhados 

por elas, suas funções sociais, determinavam seus lugares de atuação e as 

relações que poderiam estabelecer entre si e com os outros. Assim, cada 

mulher assume uma função determinando o seu espaço social.  
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A partir das experiências vividas entre as mulheres da família, fica claro 

que a representação feminina das personagens está diretamente submetida a 

um ideal de identidade feminina estabelecida pelo comportamento e pela 

aparência. Embora suas histórias circulem pelo ambiente familiar, elas 

também estão transpassadas pela cultura local, visto que o espaço público tem 

grande influência nessa representação que se atribui as mulheres. No trecho 

abaixo, observa-se uma das qualidades socais que mais se atribui como 

significativas do espaço feminino é a beleza, a aparência tem grande 

importância ao determinar o destino que a mulher deveria, ou não, ter: 

A primavera da minha infância habitava, mais do que qualquer outra 
geografia, o jardim de uma tia chamada Ivone. Essa tia havia sido uma das 
moças mais belas de Ijuí, com olhos verdes de gata brava, pele de leite e um 
cabelo noturno. Ela parecia a Ava Gardner, ouvi infindáveis vezes dos mais 
velhos, num tom de admiração e lamento, porque ninguém com aquela 
aparência merecia sofrer tanto quanto ela. Minha tia cuidava de uma filha 
que não caminhava, não falava, mas percebia a vida ao redor. (...) De sósia 
da Ava Gardner, ela se transformou sem escalas na “pobre mãe de uma filha 
excepcional”. (BRUM, 2014, p. 48) 

Por ser bela Ivone não merecia tanto sofrimento, sua virtude está 

condicionada a sua aparência. Os mais velhos a admiravam por sua beleza física 

e não por sua perspicácia e força ao cuidar de sua filha. A essa mulher não se 

atribui nenhuma característica profissional, ela fica conhecida como “a pobre 

mãe de uma filha excepcional”, ou seja, a ela é atribuída a qualidade de uma mãe 

sofredora, que por ter sido uma mulher tão bela, não merecia tal destino. 

Ao narrar a histórias de mulheres da mesma família, mas pertencentes a 

gerações diferentes, Brum mostra a diferença entre essas mulheres que aos 

poucos lutam para conquistar novos espaços, para terem o direito de 

decidirem como irão viver suas vidas sem que sejam julgadas pela sociedade. 

Os julgamentos são uma forma de tentar manter o controle sobre essas 

mulheres. E apesar de Eliane também ter sofrido com as críticas sociais, ela 

exemplifica uma nova geração de mulheres que lutaram por seus direitos e 

conquistaram novos espaços, pois ela foi além das imposições sociais e decidiu 

sobre seu próprio destino ao recusar-se a casar e ao escolher sua profissão, ou 

seja, ao enfrentar os julgamentos sociais e manter-se firme em suas decisões, 

ela lutou por sua liberdade e pelo direito de escolher seu modo de vida. Eliane, 

enquanto personagem de sua narrativa, deixa claro que ela se permitiu o 

direito de escolher seu modo de vida, mesmo que para isso tenha que 

enfrentar os julgamentos sociais:  

Escolhi viver sem fronteiras definidas, nações não me interessam, limites só 
me importam os da ética. Tenho um coração andarilho, um corpo mutante, 
uma mente transgênera. Sou irmã, mãe, filha, homem, cúmplice, 
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bichobicho, bicho humano, árvore, erva-daninha, pedra, rio. Vírus. Sou 
todas as cores, todos os sexos, todas as línguas. Sou palavra em palavras. 
(BRUM, 2014, p. 78-79) 

Em certa medida, Brum quebra um ciclo vicioso da vida social e cultural, 

ao contestar os poderes já estabelecidos e ao avançar para uma vida na qual 

ela é detentora do direto de decidir sobre seu destino. Ao se permitir ser mais 

que mãe, ao seguir uma carreira, ela está transcendendo os limites conhecidos 

e abrindo um novo espaço de empoderamento feminino, no qual as mulheres 

passam a ter voz sobre suas vidas e, consequentemente, avançam nas esferas 

públicas, antes dominadas pelo patriarcado. Agora com força para se fazer 

ouvir, ela exemplifica a necessidade das mulheres de discutirem as relações de 

poder estabelecidas pela cultura social vigente, a tanto tempo estabelecida 

como natural e incontestável. 

Ao trazer para o público sua história, Eliane traz a superfície de sua 

narrativa mais que memórias, ele também levanta questões importantes sobre 

as histórias dessas mulheres e a importância que tem o convívio familiar e 

social ao constituir cada indivíduo, cada identidade. Ao se permitir ser mais 

que mãe, ao seguir uma carreira, ela mostra que transcendeu os limites 

conhecidos. Com força para se fazer ouvir, Brum exemplifica, por meio de sua 

história, a necessidade das mulheres de discutirem suas identidades e 

representatividades sociais, questionando antigos ideais estabelecidos como 

naturais e incontestáveis. Essa a narrativa suscitaa reflexão e os 

questionamentos sobre os mecanismos que regulam o comportamento social 

das mulheres e o impacto que esses meios têm sobre a construção de um ideal 

de feminilidade. 

Os papéis desempenhados por essas mulheres na narrativa, suas funções 

sociais, determinavam seus lugares de atuação e as relações que poderiam 

estabelecer entre si e com os outros: “Condenada a desempenhar o papel do 

Outro, a mulher estava também condenada a possuir apenas uma força 

precária: escrava ou ídolo, nunca é ela que escolhe seu destino” (BEAUVOIR, 

2009, p. 117). Assim cada mulher assume uma função determinando o seu 

espaço e representação social. 

CONCLUSÃO 

Fica evidente, que essa narrativa nos faz refletir sobre esse espaço da 

mulher e sobre suas lutas para ocuparem mais os espaços públicos e se 

fazerem ouvir. Meus Desacontecimentos, é uma obra que estimula a reflexão 

sobre as representações sociais que as mulheres desempenham ainda hoje, de 

forma que possamos nos questionar os ideais de feminilidade impostos social e 
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culturalmente ao longo da história. E ainda, buscar um espaço de diálogo 

maior, de forma que as mulheres possam exercer o poder de decisão sobre 

suas vidas e sobre o modo como querem ser representadas. Buscando uma 

representação feminina que não engesse a mulher nos ideais patriarcais de 

dominação, mas que a liberte dos moldes estereotipados dos conceitos de 

feminino.  Essas, são apenas algumas das questões para se refletir sobre as 

mudanças sociais e as conquistas das mulheres, de forma que possamos 

repensar essas representações femininas estabelecidas há algum tempo pela 

sociedade.  
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A MÚSICA DO RISO FEMININO: 
CONFIGURAÇÕES DO REAL E DO IMAGINÁRIO 

NA OBRA DE JANE AUSTEN 

VALTER HENRIQUE DE CASTRO FRITSCH 

“Mas acima de tudo o imaginário, como 
todo humano, é paradoxal. O paradoxo nos 
envolve e nos penetra; ele nos frutifica e 
nos limita. O paradoxo do imaginário 
emerge como força criativa, mas só pode 
existir na forma de uma identidade 
delimitada. Ele é indeterminável, mas só se 
concretiza se estiver determinado”. – 
Gaston Bartolomé Ruiz, Os Paradoxos do 
Imaginário 

 

É uma verdade, universalmente reconhecida, que toda pessoa fascinada 

por histórias de amor já deve ter entrado em contato de alguma forma com a 

obra da escritora britânica Jane Austen. E não apenas através de seus livros, 

mas também por meio da grande produção derivada de suas obras, tais como 

filmes, seriados, fanfictions, histórias em quadrinhos e mesmo romances 

inspirados nas obras da escritora, que muitas vezes buscam dar uma 

roupagem contemporânea para a literatura de Austen. Ao lado de William 

Shakespeare e Charles Dickens, Jane Austen figura como uma das escritoras 

mais celebradas, lidas e difundidas da cultura britânica, criando um verdadeiro 

séquito de fãs, tanto no meio acadêmico quanto entre leitores ávidos pelas 

narrativas da escritora. 

Austen é reconhecida como uma escritora do período regencial inglês e 

como uma excelente contadora de histórias, que conseguiu encontrar um 

caminho através do coração de seus leitores, desde o século XVIII até os dias de 

hoje. A escritora mudou completamente a maneira como o romance era 

encarado na Inglaterra do período regencial, criando uma espécie de ponte 
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entre os padrões estéticos do século XVIII e XIX. Não podemos considerá-la 

uma escritora do período clássico e tampouco uma escritora do período 

romântico, porque ela está exatamente no meio destes dois movimentos, 

dando origem a um tipo de literatura muito particular e único. Seus romances 

não versam sobre o debate acalorado de questões filosóficas ou mesmo sobre 

reflexões históricas acerca do período em que viveu, mas a escritora direciona 

sua atenção para a vida cotidiana com todos seus possíveis desdobramentos, 

descrevendo e tentando entender pessoas mais do que ideias. Obviamente que, 

ao fazer isso, Austen possibilita que possamos olhar com uma lupa para as 

questões filosóficas e históricas que permeiam a Inglaterra rural que ela 

descreve com cores tão vivas em seus romances. Isso acontece porque Austen 

escreve sobre um mundo que ela compreende completamente – ela escreve 

sobre suas experiências diretas e suas observações aguçadas acerca do lugar 

em que viveu e das pessoas com quem pôde conviver. 

Tornou-se muito comum entre os admiradores da escritora inglesa usar a 

expressão “o mundo de Jane Austen” para se referir ao seu universo ficcional. 

Contudo, existem muitas implicações neste “mundo de Austen” que parecem 

extrapolar os seus romances e ganhar cores novas em debates acalorados de 

fãs, ensaístas e críticos literários, que acabam por gerar uma miríade de 

possibilidades interpretativas para os romances da escritora. Do que estamos 

falando quando falamos do “mundo de Jane Austen”? Que mundo é esse? Quais 

são suas características? O presente ensaio discorre sobre essas questões, 

fazendo um esforço interpretativo para compreender as configurações do real 

e do imaginário na obra de Austen, a partir da crítica especializada e dos 

romances da escritora. Também é do interesse do presente ensaio adentrar a 

criação imagética de Austen, buscando compreender como a escritora 

interpretou a realidade da sociedade em que viveu através do filtro da 

imaginação – a ferramenta mais potente dos artistas –, entendendo que as 

questões que permeiam o imaginário da escritora são representativas da 

maneira como a mesma compreendeu o mundo que a cercava. 

A epígrafe que abre este ensaio fala sobre o poder paradoxal do 

imaginário humano. Existe uma inesgotável capacidade criadora na 

imaginação humana. Ela é a responsável pela potencialização das dimensões 

simbólicas de qualquer criação, seja ela artística ou não. Antes de criarmos 

algo, antes de compreendermos um conceito racionalmente, passamos pelo 

crivo da imaginação. Ela é a força primeva que abre toda e qualquer 

possibilidade para o que convencionamos chamar de realidade e, mesmo 

assim, apresenta-se como a sua força opositora. A imaginação é geralmente 

associada ao irreal, à inverdade, ao mito, ao sonho e ao devaneio, enquanto a 

realidade é aquela que sustenta as bases do axioma filosófico da busca da 

Verdade ou das Verdades do pensamento ocidental. 
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Contudo, o pensamento filosófico surge, sustenta-se e é atravessado pela 

imaginação e pela dimensão subjetiva de seus produtos – os sonhos, os 

devaneios, as histórias, a literatura, as artes, a religião e a mitologia. Os 

produtos da imaginação, ao oporem-se àqueles da realidade, criam uma 

espécie de cisão – uma fratura – entre as dimensões do pensamento simbólico, 

que encontra suas raízes na filosofia de Platão, e as do raciocínio lógico-

aristotélico. A fratura humana nasce a partir de nossa necessidade 

hermenêutica de dar sentido às coisas e aos acontecimentos do mundo que nos 

cerca e a partir de nossa interação com as alteridades. Austen, ao conceber o 

seu mundo ficcional, está exercitando sua experiência hermenêutica, dotando 

de sentido o mundo que observa e ao mesmo tempo criando novos mundos 

com suas próprias complexidades de sentido em cada romance que escreve. 

Nascemos incompletos. Do momento de nossa chegada ao mundo até o 

dia de nossa morte aprendemos, através da linguagem, a dar sentido às coisas 

do mundo e à nossa própria existência. No entanto, toda e qualquer construção 

de sentido é atravessada pela imaginação e é, portanto, uma construção 

simbólica fadada ao fracasso, pois toda definição de algo ou de um conceito é 

uma espécie de claustro, uma prisão de imagens e palavras agrupadas que 

buscam significar cada experiência do indivíduo imerso na coletividade do seu 

meio social. Como estamos implicados racional, subjetiva e imageticamente em 

nossos conceitos, toda definição nasce fraturada, pois que é a construção de 

um sujeito que se constituiu na própria fratura. Castor Bartolomé Ruiz 

apresenta uma reflexão bastante elucidativa sobre o tema em seu livro Os 

Paradoxos do Imaginário (2003). De acordo com Ruiz, 

A pessoa não é um produto acabado, mas uma criatura aberta pela 
ambiguidade e enriquecida pelo desejo. Não constituímos um ser definido, 
mas perambulamos entre a necessidade de plenitude e a busca de sentido. 
Não habitamos um mundo natural, mas vivemos numa selva de símbolos. 
Não somos um animal meramente racional, mas criaturas hermenêuticas que 
dotam de significado tudo o que tocam. Não nos adaptamos funcionalmente 
à realidade, mas a transformamos por meio da práxis criadora. Não 
respondemos compulsivamente a pulsões definidas pela nossa natureza, mas 
construímos nosso modo de ser a partir do desejo permanente; desejo que 
não está definido em nós, mas que nos define pela abertura sobre o que 
desejar e por que desejar isso e não aquilo. Não nos sujeitamos 
funcionalmente ao meio ambiente, mas construímos sujeitos e sociedade por 
meio da práxis, pois somos seres práxicos. Não ficamos num presente, senão 
que nos transcendemos ansiosamente para um futuro sempre em aberto. A 
tensão é a categoria que interaciona e implica conflitivamente as dimensões 
divergentes e até contraditórias da personalidade humana. Somos uma 
criatura fraturada pelo conflito e rejuntada pela tensão existencial. Estamos 
impregnados pelo paradoxal. Esta é a realidade em que estamos imersos e a 
partir da qual, sem poder emergir para uma hipotética distância racional, 
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objetiva ou neutra, pretendemos desenhar alguns traços de nossa própria 
identidade. (Ruiz, 2003, p. 54) 

Tendo em vista tais conceitos, fica claro que a fratura nasce justamente da 

incompletude do sujeito diante do mundo. O sujeito não é uno com o mundo, 

mas sim um conglomerado de características que só ficam claras para o mesmo 

quando em contato com as alteridades deste mesmo mundo. O sujeito 

estabelece quem é a partir da visão do outro e do diferente – eu sou o que o 

outro não é e me constituo a partir desta alteridade. E, se somos criaturas 

fraturadas, como sugere Ruiz, o somos pela e através da alteridade. Tal 

consciência parece clara na mitologia, pois em muitos mitos fundadores, a 

tomada de consciência sobre o outro é o início da jornada para a queda e para 

o conhecimento. No mito bíblico do Jardim do Éden, a árvore do conhecimento 

do bem e do mal pode ser vista como uma metáfora para a tomada de 

consciência do outro – o homem não mais como uma parte do todo, mas 

diferente do todo e um agente criador que modifica o mundo que habita. 

É essa agente criadora, queinventa novos mundos a partir da fratura 

hermenêutica de sentido, que busco compreender neste ensaio. Quando falamos 

no “mundo de Austen”, existe uma certa segurança de que seus romances seriam 

um retrato muito acurado e fiel da sociedade rural da Inglaterra do período 

regencial. Tenho convicção de que podemos encontrar muitos aspectos 

relevantes na obra de Austen que reverberam em questões históricas e sociais 

de sua época. Contudo, analisando diferentes configurações do real, não 

podemos esquecer que Austen era também uma leitora de seu próprio mundo e, 

portanto, seus romances não podem ser encarados como retratos fiéis de uma 

época, mas sim como esforços interpretativos ou mesmo como pinturas que 

buscam retratar a leitura de um mundo e não o mundo em si. 

Mas quais aspectos seriam esses explicitados pela escritora? Um deles, 

certamente, é o casamento, um dos principais motivos em seus romances e mesmo 

em sua juvenília. Muitos foram os esforços empregados por biógrafos e 

pesquisadores, tais como Carol Shields, Paula Byrne, John Mullan, Edward 

Copeland e JulietMcMaster,para entender o peso e o significado do matrimônio na 

obra de Jane Austen. Um ponto de concordância entre todos é que é muito difícil 

apontar de que formas a experiência real de Austen sobre o assunto refletiu na 

maneira como ela abordou o mesmo em seus romances. E, mesmo sobre as 

questões que cerceiam o universo ficcional da autora, Carol Shields lembra que 

Falamos às vezes sobre o "Mundo de Jane Austen", embora não haja um 
mundo tão bem ambientado e facilmente identificado. Ou, em vez disso, 
há uma cultura específica que Austen habitou, o período entre os anos de 
1775-1817, contudo é um tempo muito variável em seus componentes e 
também aparelhado para mudanças para que pensemos como um "mundo" 
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transparente e estável. Muito do que ela coloca na página é uma Inglaterra 
congelada no tempo, idealizada, universalizada. (Shields, 1998 p. 66.)1 

Austen viveu em um mundo cheio de possibilidades para os homens, mas 

o mesmo não podia ser dito sobre as mulheres. Através de sua pena, ela 

encontrou uma maneira de descrever e, mesmo denunciar, o único combate 

que era permitido às mulheres – a batalha para conquistar um marido. O 

casamento é, sem dúvida, um dos principais aspectos sociais e políticos da obra 

de Austen, e a maneira como a autora apresenta os manejos e disputas sociais 

por bons casamentos em sua obra mostra a fragilidade do papel que à mulher 

era dado o direito de exercer. Fundamentalmente, toda e qualquer 

possibilidade de alcançar um senso de identidade para as mulheres retratadas 

por Austen está em alcançar o status de mulher casada. As mulheres desta 

época, como Austen retrata, dependiam deste passo para ser consideradas 

membros respeitáveis da sociedade, como lembra Shields. 

O que o casamento significava no contexto desses romances? Com certeza, 
não apenas uma mera troca de votos repetidos na igreja. O casamento 
alcançou além do momento iterativo da retórica e gesticulou, eloquente e 
inocentemente, em direção à única promessa que uma jovem era capaz de dar. 
Ela teve uma chance em sua vida de dizer "eu aceito", e essas palavras rimam 
psicologicamente com a frase: "Eu sou, eu existo". (Shields, 1998, p.24)2 

Então, um bom casamento era a única esperança real para a maioria das 

protagonistas de Austen, porque todas elas - com exceção de Emma 

Woodhouse - pertencem a uma classe ou a uma condição em que o casamento 

significa mais do que uma possibilidade – é uma necessidade. As principais 

personagens femininas de Austen apresentam, na maioria das vezes, um bom 

entendimento sobre as dificuldades de ser uma mulher nessa sociedade e a 

própria Austen conhecia muito bem essas dificuldades. Ela tinha um acurado 

senso de economia e da condição social de sua família e era profundamente 

preocupada com os custos de manutenção da vida na sociedade em que viveu. 

Como filha de um clérigo, Austen viveu num estrato da sociedade conhecido 

como rural gentry, uma espécie de aristocracia rural menor que vivia de parcas 

                                                           
1Minha tradução. Original: We talk sometimes about the “World of Jane Austen” even though there is no 
such nicely furnished and easily identified world. Or, rather, there is a specific culture Austen inhabited, 

that century-lapping timeframe 1775-1817, but it is a time too variable in its components and too poised 

for change for us to think of as a seamless and stable “world”. Much of what she puts down on the page 
is an England frozen in time, idealized, universalized.  
2Minha tradução. Original: What did marriage mean in the context of these novels? Not a mere exchange 

of vows repeated in church. Marriage reached beyond its iterative moment of rhetoric and gestured, 

eloquently and also innocently, toward the only pledge a young woman was capable of giving. She had 

one chance in her life to say “I do”, and these words rhyme psychologically with the phrase: “I am, I 

exist.”  
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rendas e que, portanto, devia geri-las com bastante sabedoria. Foi vivendo 

neste mundo que ela entrou em contato com o valor monetário dos custos da 

vida cotidiana, como o custo de um pedaço de pão, uma caixa de ovos ou uma 

cesta de frutas, e esses problemas comuns foram apresentados em seus 

romances, porque reverberavam na vida da autora tanto quanto na maior 

parte de suas protagonistas. 

Em Orgulho e Preconceito, Austen conduz o leitor através do enredo das 

irmãs Bennet e descreve a ansiedade da maioria delas em conseguir um bom 

casamento. No entanto, isso não é mostrado como um desejo frívolo, mas uma 

necessidade das mulheres que encontraram no casamento a única 

possibilidade de resolver seu principal problema: são cinco mulheres na 

família em uma sociedade na qual a propriedade é transmitida através de uma 

linhagem de herdeiros do sexo masculino. Seu pai está envelhecendo e não tem 

um descendente masculino. Quando ele morrer, sua casa irá para um primo 

distante, de quem a sua amada esposa e suas filhas dependerão.Sobre este 

assunto, a Sra. Bennet - a mãe das meninas, embora retratada como uma 

personagem caricata - é solidamente realista. Ela sabe que se pelo menos uma 

de suas filhas se casar com sucesso, o futuro das outras estaria assegurado. 

Aplicando uma lógica muito peculiar para resolver o problema, esta mãe 

planeja muitas armadilhas para capturar um bom marido para, ao menos, uma 

de suas cinco filhas. Embora a Sra. Bennet não tenha êxito, há uma força 

reinante sobre esse mundo fictício - Austen - operando como uma espécie de 

destino que leva constantemente as protagonistas femininas a encontrar a 

felicidade no final de suas jornadas, representada nos romances de Austen pela 

concretização do casamento. 

Embora a maioria dos romances de Austen tenha um final feliz muito 

parecido com os finais dos contos de fada, a autora apresenta em seus 

romances assuntos pertinentes ao cotidiano e às dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres da época em que viveu. O casamento por amor, apesar de ser 

um aspecto fundamental de sua obra, não estava ao alcance de todas, como ela 

nos lembra ao retratar a personagem Charlotte Lucas de Orgulho e Preconceito. 

A própria Austen teve uma vez a oportunidade de casar-se, mas ela recusou um 

dia depois de ter aceitado. Parece muito estranho que a filha de um clérigo com 

quase nenhum dinheiro, tendo uma irmã e uma mãe com as quais se 

preocupar, tivesse tido uma atitude tão corajosa. Sabemos que Austen teve 

uma vida muito diferente de suas personagens de muitas maneiras, mas a 

descoberta do amor verdadeiro é, com certeza, o mais importante desses 

aspectos que a distancia de suas heroínas. Embora ela tenha tido um caso 

amoroso,que foi do conhecimento de todos, com Tom Lefroy, a diferença social 

entre eles acabou por separar ambos, e Jane dedicou sua vida a descrever 
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possíveis sentimentos e possíveis felicidades, pois não conseguiu encontrar o 

mesmo para ela – ao menos não da mesma maneira que suas personagens. 

No entanto, como suas heroínas, Jane era uma mulher muito inteligente 

que levava muito a sério o ofício que havia escolhido para si – escrever. Sem 

essa atitude, ela nunca poderia ter publicado nenhum de seus romances, pois 

diferente de muitos autores da época, Austen não tinha conexões e precisava 

contar, portanto, com seu talento e insistência para concretizar seus objetivos. 

Desde o início, quando era jovem, a sua juvenília pôde ser compartilhada com a 

sua família e os seus vizinhosbem instruídos, e o incentivo que ela encontrou 

nessas pessoas, que estavam perto dela, foi essencial para motivá-la a escrever 

seus romances mais importantes depois. Aos poucos, Austen foi 

desenvolvendo um senso de narrativa único, dotado de agilidade e de uma 

ironia muito inteligente, que criticava a sociedade do período regencial inglês 

com um humor muito sofisticado. 

Compreender o universo ficcional de Austen pode tornar-se uma tarefa 

mais simples quando levamos em consideração que a forma como ela escreveu 

sua ficção é totalmente vinculada com a maneira como ela entendeu sua 

própria vida dentro da sociedade inglesa do período regencial. E, embora ela 

represente muitas situações reais daquela sociedade, a maior parte de sua 

criação deve ser observada como um trabalho de sua imaginação e não como 

um retrato fiel disso. Como lembra Shields, 

Seus romances são ambientados na Inglaterra contemporânea, mas seus 
personagens e suas aventuras são da imaginação - tanto que isso pode ser 
pensado como uma escolha deliberada de sua parte para separar a vida e a 
literatura. Ela pôde, como muitos romancistas que a precederam e a 
seguiram, ter ficado ansiosa para evitar ferir ou envergonhar os outros, 
tomando material de suas vidas emprestado. A crueldade que coloria sua 
juvenília se moderou, e ela se tornou, se pudermos usar sua própria palavra, 
mais "particular". Sem dúvida, como os romancistas seus contemporâneos, 
ela também viua produção do romance como uma excursão a um mundo 
inventado, ao invés de uma meditação solitária. Ela menciona lugares reais - 
Londres, Bath, Lyme Regis -, mas suas heroínas vivem em aldeias de ficção - 
Highbury, Longbourn, Kellynch. (Shields, 1998, p.66)3 

Sabendo disso, podemos observar sua produção literária sobre diferentes 

perspectivas, pois sua produção imagética é um fruto derivado de seus 

                                                           
3Tradução minha. Original: Her novels are set in contemporary England, but her characters and their 
adventures are of the imagination – so much that it might be thought to be a deliberate choice on her part 

to separate life and literature. She may, like many novelists who preceded and followed her, have been 

anxious to avoid injuring or embarrassing others by borrowing the material of their lives. The cruelty 

that coloured her juvenilia had moderated, and she had become, if we can use her own word, more 

“particular”. Undoubtedly, like her contemporary novelists, she also saw novel making as an excursion 

to an invented world, rather than a meditation on her own. She mentions real places – London, Bath, 
Lyme Regis – but her heroines live in fictional villages – Highbury, Longbourn, Kellynch. 
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esforços hermenêutico e imaginativo para compreender o mundo em que vivia. 

De acordo com Gilbert Durand, todos os sentidos e objetos da consciência da 

humanidade são coordenados pela imaginação. Então, se tentarmos entender a 

literatura através das construções imaginárias de uma cultura determinada, 

compreenderemos não só essa construção estética, mas também o mundo que 

deu luz a ela, e todos os símbolos que estão ligados a ela. E a compreensão 

desses símbolos, que aparecem em um autor determinado ou em qualquer tipo 

de arte, é muito importante, porque quando compreendemos esses aspectos 

significativos do imaginário, podemos vincular o objeto em análise com todos 

os aspectos simbólicos espalhados nas narrativas em torno do globo. 

Há a possibilidade de apontamentos desta natureza na obra de Austen, 

que nos permitem fazer associações mais arquetípicas do que vinculadas a 

questões sócio-históricas. Apesar de não podermos encontrar facilmente 

alguns exemplos de imagens femininas simbólicas nos livros de Austen, 

podemos cavar um pouco mais fundo e encontrar alguns símbolos bem 

conhecidos escondidos, tal como a lua. Como se pode observar, embora ela não 

mencione explicitamente a lua como um símbolo, suas heroínas representam 

suas fases, metaforicamente falando. A lua apresenta aspectos mágicos e 

religiosos na cultura da maioria dos povos, isso devido ao aspecto de suas 

fases, estando assim associada à fertilidade feminina e representando as três 

idades da vida das mulheres. Em primeiro lugar, temos a figura da donzela 

virgem associada à lua crescente, e este é o aspecto mais explorado nos 

romances de Austen, em personagens como as irmãs Bennet, Elianor e 

Marianne Dashwood, Catherine Morland, entre outras. Em sua próxima fase, a 

lua se faz totalmente visível e está ligada à figura da senhora, a mãe do mundo - 

a mulher que já passou a primeira parte de sua existência, perdendo a 

virgindade e dando à luz os filhos –como todas as mães nos livros de Austen. 

Mesmo tendo Jane Austen escolhido concentrar sua escrita em filhas ao invés 

de mães - com exceção do romance epistolarLady Susan - essas últimas são 

essenciais em sua narrativa, porque são peças muito importantes da 

maquinaria que empurram a ação à frente com seus estratagemas, intenções 

secretas ou mesmo com falta de amor materno. E, finalmente, temos o terceiro 

aspecto da linha da vida feminina, que é a lua minguante, ligada ao arquétipo 

da anciã. No entanto, não podemos encontrar muitas personagens idosas 

importantes na ficção de Austen, embora as poucas que aparecem sejam 

realmente expressivas, como a Sra. Jennings em Razão e Sentimento. 

Apesar de Austen apresentar o retrato de uma vida social ambientada no 

interior da Inglaterra do período regencial, a expressividade do conteúdo 

imagético de sua obra extrapola as relações frugais das famílias dos pequenos 

condados e vilarejos e ganha uma estatura de universalidade a partir da forma 

como a autora aborda os sentimentos e o papel das mulheres de sua época. 

Seja através do discurso direto, ou mesmo de representações simbólicas 

escondidas debaixo do véu da narrativa, Austen foi proficiente em mostrar que 
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o mundo de suas personagens era um mundo que, embora essencialmente 

feminino, era coordenado pelas regras do patriarcado vigente. E se, como nos 

diz Tolstoi, devemos falar do nosso vilarejo se quisermos ser universais, Jane 

Austen conquistou essa universalidade com maestria. 

Quando Jane Austen constrói seu mundo com as regras semelhantes às dos 

contos de fada, ela faz isso totalmente de acordo com seus sentimentos pelo 

mundo que tentou decodificar. Não era sua experiência direta, mas uma 

representação recriada através de seus sentidos, transformando a realidade de 

suas vivências e observações em objetos dotados de significados culturais, 

psicológicos e simbólicos. Então, ela não apresenta um mundo real, mas representa 

um mundo que não é um mundo propriamente dito, mas uma sensação de mundo. 

E quando Austen faz isso, ela está criando um significado, um construto simbólico, 

através de suas construções estéticas, que refletem uma teia de sentidos culturais 

ao longo da sua compreensão e mudança da realidade em seus romances. E isso 

resolve nossa primeira dúvida sobre o mundo de Austen, porque há uma ilusão de 

que Jane Austen descreveu a sociedade inglesa como ela era, e não é verdade. Ela 

construiu esse mundo com suas impressões, e suas impressões eram uma 

produção de significados das coisas que experimentara. 

Essa tensão entre o imaginário e o real que permeia a obra de Austen não 

prejudica a compreensão de sua obra, uma vez que estamos dispostos a observá-

la com olhos menos acalorados. Sendo seus romances a sua impressão do mundo 

que a cercava, sabemos que não podemos determinar esse mundo com 

definições conclusivas, mas podemos tentar compreendê-lo a partir de seus 

efeitos. Hoje, muitos dos fãs de Austen a admiram por sua audácia, ironia e 

tenacidade e tendem muitas vezes a confundir a personalidade de Austen com as 

de suas personagens. Não que tais pontos de contato sejam inexistentes. Suas 

protagonistas são geralmente as mulheres pobres, mas nobres, que se recusam a 

cair em uma norma social injusta, e essas normas eram as mesmas que Austen se 

recusou a aceitar para viver seu mundo literário nas páginas que escreveu. 

Shields pensa que a recusa de aceitar as normas sociais é um motivo nos livros e 

na vida de Austen, e ela teria compartilhado muitos dos seus próprios 

pensamentos com suas personagens. 

Elizabeth Bennet compartilhou parte da própria rebeldia de Austen; Emma 
Woodhouse incorporou um pouco do seu sentimento de malícia; Fanny de 
Mansfield Park pode ser pensada como Jane Austen tentando o papel de 
temente a Deus, realizando um ato de expiação pela leveza e brilho que ela 
trouxe para o Orgulho e Preconceito. Mas Anne Eliot, mais do que 
qualquer uma dessas heroínas, combina o sentimento de perda e solidão de 
Austen, seus arrependimentos, sua inteligência e, finalmente, sua falta de 
vontade de levar uma vida decepcionante.4 

                                                           
4Tradução minha. Original:Elizabeth Bennet shared part of Austen own rebelliousness; Emma 
Woodhouse embodied some of her sense of mischief; Fanny of Mansfield Park might be thought of as 
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Contudo, Austen também se distancia, na mesma medida em que se 

aproxima, de suas personagens, ao estabelecer um padrão para sua própria 

vida que excluiu o casamento. Ao recusar seu pretendente, Austen optou por 

uma vida mais austera junto da mãe e da irmã Cassandra e dedicou à sua 

produção intelectual e artística os anos que viveu. A produção artística de 

Austen foi levada muito a sério por ela, que publicou seus primeiros livros 

usando parte de seus parcos recursos, com convicção de que seria 

recompensada – e realmente foi. Austen conheceu certo sucesso, financeiro 

inclusive, com a publicação de suas obras, apesar de não chegar nem próximo 

do estrondoso sucesso literário que tem hoje. Suas contemporâneas Charlotte 

Smith e Sara Coleridge conheceram maior sucesso em sua época, mas estão, 

hoje, esquecidas em um limbo editorial de coletâneas. 

No entanto, são a sua precisão técnica e o uso sofisticado que faz da ironia 

que despertam a curiosidade de tantos acadêmicos e escritores. O próprio 

escritor Henry James teve pequenos acessos de fúria em algumas cartas, 

tentando desconstruir a imagem da escritora pueril que sentava entre um 

crochê e um bordado para escrever, como que inspirada por musas. Henry 

James estava profundamente interessado no processo criativo da escrita de 

Austen – processo esse que ela nunca revelou e que foi mitificado por seu 

irmão em sua biografia sobre Austen, dizendo que ela era apenas uma artista 

inspirada. Quais eram os seus processos reais de criação, nós talvez nunca 

chegaremos a conhecer, mas o seu talento continua surpreendendo os críticos, 

como nos lembra John Mullan. 

A obscuridade de Jane Austen entre seus contemporâneos é ainda mais 
impressionante quando se considera sua audácia técnica. Não havia surpresa 
no fato de ela ter escrito romances. Havia algo milagroso sobre o fato de que 
ela escrevia romances cuja sofisticação narrativa e brilho do diálogo não 
tinham precedentes na ficção inglesa. Ela introduziu o estilo direto livre para 
a ficção inglesa, filtrando seus enredos através da consciência de suas 
personagens. Ela aperfeiçoou as expressões idiomáticas ficcionais, formando 
hábitos de falar para personagens menores que os tornaram absolutamente 
singulares. Ela conseguiu tudo isso com uma autoconfiança extraordinária e, 
aparentemente, sem o conselho ou o envolvimento de qualquer outro 
escritor abalizado. Seu brilho é no estilo, não no conteúdo. Mesmo quando se 
trata de seus personagens, seu sucesso é uma questão de audácia formal 
tanto quanto de visão psicológica. Nós ouvimos seus modos de pensar por 
causa dos truques de diálogo de Austen; suas visões peculiares do mundo são 
trazidas à vida por suas habilidades narrativas. (Mullan, 2013, p.4)5 

                                                                                                                                       
Jane Austen attempting the role of dutiful goodness, performing an act of expiation for the levity and 

brightness she had brought to Pride andPrejudice. But Anne Eliot, more than any of these heroines, 

combines Austen’s sense of loss and loneliness, her regrets, her intelligence and, in the end, her 

unwillingness to lead a disappointed life. 
5Tradução minha. Original: Jane Austen’ obscurity among her contemporaries is all the more striking 
when one considers her technical audacity. There was no surprising about the fact that she wrote novels. 
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Austen era uma transgressora de muitas questões da moralidade de sua 

época que hoje passam totalmente despercebidas por nós. Seus romances estão 

repletos de personagens que, uma vez não conformadas com os padrões de 

comportamento social impostos, os desafiam e mesmo os derrubam quando 

necessário. Existem muitos exemplos destas pequenas transgressões em sua obra, 

como quando a personagem Elizabeth Bennet vai visitar a irmã que se encontra 

acamada em Netherfield. Para a sociedade da Inglaterra regencial deve ter sido um 

grande choque uma narrativa escrita por uma mulher em que a personagem 

principal caminha sozinha, e aqui sozinha devemos entender por desacompanhada 

de uma figura masculina, por vários quilômetros, para ir até a propriedade de uma 

família que não a convidou.  A transgressão de pequenas moralidades infundadas é 

também uma parte fundamental do “mundo de Austen”. 

Outro aspecto da composição imagética da obra de Austen é a idealização 

da casa como um símbolo de segurança e proteção.  Para todas as heroínas de 

Austen, a casa é um símbolo perfeito de segurança, e a maior ameaça é a perda 

dela. A casa, como um símbolo, é um motivo muito difundido na literatura 

ocidental, e nos romances de Austen parece estar conectada com a ordem 

cósmica que organiza o microuniverso de cada uma das obras da autora. Uma 

casa é um microcosmo, assim como a relação das pessoas que vivem dentro 

dela. A perda da casa é a perda do mundo que conhecem e é um aspecto muito 

importante dos heróis nos contos populares - eles recusam o chamado à 

aventura porque preferem permanecer no seu mundo organizado, onde 

conhecem as regras, onde sabem como jogar o jogo. Shields também comenta 

sobre os aspectos simbólicos da casa na obra de Jane Austen. Para ela “a casa 

também significava segurança psicológica - rotinas diárias, velhos amigos, 

aceitação, utilidade para aqueles que ela amava, e a série de pequenas 

realizações que propiciavam sua existência”. (Shields, 1998, p.80)6 

O universo ficcional de Austen também contempla o riso e o regozijo, 

especialmente expressado através de jogos de palavras e da dança. Podemos 

facilmente encontrar esses momentos ditosos em seus romances, especialmente 

quando as personagens se encontram nos grandes salões de baile, e isso 

acontece porque os bailes eram o evento onde as regras sociais injustas que 

                                                                                                                                       
There was something miraculous about the fact that she wrote novels whose narrative sophistication and 

brilliance of dialogue were unprecedented in English Fiction. She introduced free direct style to English 
fiction, filtering her plots through the consciousness of her characters. She perfected fictional idiolect, 

fashioning habits of speaking for even minor characters that rendered them utterly singular. She 

managed all this with extraordinary self-confidence and apparently without the advice or engagement of 
any other accomplished writer. Her brilliance is in style, not in content. Even when it comes to her 

characters, her success is a matter of formal daring as much as psychological insight. We hear their ways 

of thinking because of Austen’s tricks of dialogue; their peculiar views of the world are brought to life 

by her narrative skills. 
6Tradução minha. Original: Home also meant psychological security – daily routines, old friends, 

acceptance, usefulness to those she loved, and the series of small accomplishments that gave purpose to 
her existence. 
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coordenavam suas vidas tornavam-se mais flexíveis, e aquelas mulheres podiam 

ter um pouco mais de liberdade.J.L.Hanna (1999) diz que os bailes daquela 

sociedade pré-vitoriana eram uma maneira de as mulheres expressarem seus 

desejos através da linguagem corporal, como o olhar e a própria dança. A dança 

sempre foi considerada uma das habilidades mais intuitivas e primitivas da 

humanidade e, na obra de Austen, muitas coisas são reveladas sobre esse 

aspecto primevo do ser feminino no salão de dança. A dança é absolutamente 

central para o mundo fictício de Austen e um potencializador dos processos de 

manhunting.No entanto, mesmo em um ambiente mais livre, havia alguns 

códigos de conduta entre os jovens, nos livros de Austen, e também na sua época, 

para aqueles que desejavam cortejar alguém. 

Essa aparente liberdade sempre foi vigiada por esse mundo severamente 

formalizado e cheio de repressões, etiqueta e olhos afiados dos pais e da 

sociedade. A personagem que queria flertar com alguém deveria fazer isso 

durante uma dança. A dança era o único momento em que as personagens 

estavam sozinhas, para que pudessem falar com o objeto de suas afeições entre 

uma polca e umschottische7. Em uma sociedade na qual não era permitido o 

toque, a dança era um acontecimento elétrico - era a única oportunidade que 

as personagens tinham de tocar mão e braços, aproximar-se e olhar um para o 

outro, olhando direto para os olhos e até mesmo tendo a oportunidade de 

sentir o perfume do ser amado. A primeira vez que Darcy toca Elizabeth em 

Orgulho e Preconceito é no momento em que ele a ajuda a subir na carruagem. 

Esse é um bom exemplo sobre o toque na sociedade do período regencial, 

porque é o primeiro e um dos únicos momentos em que a protagonista é 

tocada pelo homem que ama na narrativa. É um momento lírico no romance, 

porque,para uma sociedade que não temnatureza tátil, esse toque representa 

muito e pode ser importante. 

A política do olhar era também de importância fundamental para as 

personagens de Austen. Os olhos das heroínas de Austen são agentes eficientes 

para comunicar amor e desejo ou mesmo raiva e desprezo. A forma como 

Austen descreve o olhar de suas personagens demonstra que o mesmo podia 

mostrar submissão ou total subversão do que estava posto em jogo.E esse 

olhar é o mesmo olhar feminino que conta ao leitor suas histórias. Todas as 

suas cenas estão narradas sob o ponto de vista feminino. Como se pode notar, 

os romances de Austen têm passagens nas quais homens conversam com 

mulheres, mulheres falam com mulheres e algumas outras onde as mulheres 

dialogam com crianças, mas Austen nunca escreveu uma linha descrevendo 

uma cena em que um homem fala com outro homem - é essencialmente uma 

visão feminina que recria essa sociedade rural inglesa através da ficção.  

                                                           
7 Dança de pares originada nos países nórdicos. Foi muito popular nos bailes ingleses na era vitoriana e 
chegou até o Brasil com diversas adaptações regionais, recebendo o nome de chote ou xote. 
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Seu estilo de descrever os finais felizes de suas heroínas era quase o 

mesmo dos contos de fada, dando um especial destaque para o elo que ela 

estabeleceu entre o final caseiro e aconchegante com a conquista do amor 

verdadeiro.Para o mundo de Austen, a descoberta de um amor verdadeiro era 

parte essencial da vida, e ela arquitetou todas as suas heroínas principais para 

viver esse padrão, embora não tivesse tido o mesmo destino. Mas sua narrativa 

chama nossa atenção por sua maneira honesta de falar sobre sentimentos 

essenciais e pelo poder de narrativa que conquistou e que mantém os leitores 

aficionados mesmo nos dias de hoje. É impossível não ficar tocado quando se 

acaba um dos seus belos romances sobre o poder do amor, a presença de 

beleza, graça e ironia na vida comum e o som lírico e agradável da música do 

riso feminino. 
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HISTÓRIA, GÊNERO E FEMINISMO:  
DIÁLOGOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS 

NATALIA PIETRA MÉNDEZ1 

(UFRGS) 

Neste texto, que resulta da conferência realizada no I Simpósio 

Internacional História, Cultura e Relações de Poder, pretendo discutir alguns 

aspectos que têm pautado os diálogos entre a história, o feminismo e os 

estudos de gênero. Primeiramente, quero pensar nas contribuições do 

feminismo ao produzir uma crítica à noção de ciência moderna e os impactos 

para o conhecimento histórico. Enfatizo aqui, especialmente, o modo como 

pesquisadoras e pesquisadores da nossa área tem se valido de categorias como 

sexo, mulher, relações entre os sexos, patriarcado e gênero para refletir sobre 

o passado. Pretendo, ao longo desta discussão, evidenciar que - longe de 

constituir um campo homogêneo - há diversas perspectivas feministas 

presentes na produção historiográfica contemporânea. Não se trata de pensar 

que exista uma cronologia destas perspectivas que considerem existir um 

desenvolvimento linear dos estudos históricos inspirados no feminismo. Ao 

contrário, como salienta Clare Hemings, o pensamento feminista não pode ser 

compreendido em uma perspectiva linear e progressiva, mas como o resultado 

tensões entre perspectivas orientadas por diferentes feminismos. E a partir do 

reconhecimento da diferença que constitui o pensamento feminista que se 

torna possível um diálogo com o conhecimento histórico.  

Começo esta conversa, por apresentar o que podemos entender como 

feminismo. O termo feminismo refere-se tanto a um movimento quanto a um 

conjunto de teorias que têm, em seu significado mais abrangente, a recusa a  

                                                           
1 Licenciada e Doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do 

Departamento de História, do Mestrado Profissional em Ensino de História e do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa e leciona temas 

relacionados à História das Mulheres, do feminismo, estudos de gênero, ensino de História e teoria da 

história. Atualmente, é uma das coordenadoras na área de História do PIBID/UFRGS (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – CAPES). 
Link para o currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/7580869559349158 
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toda e qualquer naturalização das desigualdades entre os sexos.2  O termo 

pode ser utilizado em referência a um movimento social heterogêneo, formado 

por diversas vertentes de pensamento, mas que têm em comum o 

questionamento às hierarquias associadas ao sexo. Nesse contorno, o 

feminismo identifica-se como uma causa militante, que envolve ações 

concretas através de grupos específicos ou por dentro de outras organizações 

como partidos políticos, sindicatos e demais movimentos sociais.Porém,  

feminismo também pode ser definido como uma corrente de pensamento 

teórica que tem por objetivo discutir as relações entre produção do 

conhecimento e poder, argumentando que os saberes não são isentos e que 

a ciência se desenvolveu a partir de um ponto de vista masculino. É difícil 

estabelecer uma cronologia para situar em que momento surge uma teoria 

feminista.  Em geral, os anos de 1960 vêm sendo apontados como um período 

de questionamento para a ciência moderna em suas bases - objetividade, 

neutralidade do discurso científico e dos sujeitos produtores do 

conhecimento.. Boaventura de Souza Santos explicitava parte dessas incertezas 

sobre a capacidade da ciência moderna em oferecer respostas totalizadoras: 

Vivemos num tempo atônito que ao debruçar-se sobre si próprio descobre 
que os seus pés são um cruzamento de sombras, sombras que vêm do 
passado que ora pensamos já não sermos, ora pensamos não termos ainda 
deixado de ser, sombras que vêm do futuro, que ora pensarmos já sermos, 

ora pensamos nunca virmos a ser.3 

Como afirmou Santos, nas décadas de 1960 e 1970 se instaura uma de 

crise do paradigma epistemológico moderno. Ao mesmo tempo em que se 

apontava um vir a ser, no sentido de inovações teóricas e metodológicas, era 

perceptível uma continuidade com um passado científico baseado, ainda, no 

paradigma cartesiano. As feministas desempenharam um importante 

protagonismo para desencadear  esta crise, problematização as teorias e 

métodos de pesquisa consagrados. Pressupostos como isenção, objetividade, 

neutralidade, verdade eram vistas com desconfiança porque recorriam ao  

princípio de universalidade da ciência e do cientista como “sujeito”. 

Certamente parte destas questões já despontavam em estudos como  O 

Segundo Sexo (1949), de Simone de Beauvoir, e Mística Feminina (1963), de 

Betty Friedan. O livro de Beauvoir, que somente no idioma francês vendeu 

mais de um milhão e meio de cópias, foi um marco intelectual do século XX, 

influenciando gerações posteriores. O Segundo Sexo se propunha a 

desmistificar a ideia do Eterno Feminino, ou seja, de que a mulher pode ser 

                                                           
2BOBBIO, N; MATTEUCCI, N; PASQUINO, G. Dicionário de Política. 13. ed. Brasília: Ed. UNB, 

2007, p. 486. 
3SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências.São Paulo: Ed.; Cortez, 2006. p- 13. 
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aprisionada em uma essência ou identidade fixa a partir de uma determinação 

biológica. Para Beauvoir, “Não se nasce mulher: torna-se mulher: nenhum 

destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana 

assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse 

produto” (ou seja, a mulher).4 

Em um capítulo intituladoInfância  a autora examinava a construção do 

masculino e do feminino que já ocorre desde a tenra idade, quando as crianças, 

separadas por sexo nas brincadeiras, na educação, e nos valores, começavam a 

internalizar os comportamentos que lhes eram inculcados. A diferença é que 

nesta separação, o sexo masculino constrói-se como sujeito universal da 

humanidade. Enquanto o sexo feminino transforma-se no “Outro”. A partir 

deste entendimento, Simone de Beauvoir perguntava-se: O que é uma mulher? 

Ao que respondia: “A mulher é O Outro definido a partir da alteridade 

masculina”.5 A grande contribuição de Beauvoir para pensar as diferenças e 

hierarquias entre os sexos foi que ela retirou o debate da biologia 

transportando-a para a arena da história.  Através de um processo cultural, as 

mulheres foram historicamente vinculadas a uma imagem de fragilidade e 

subserviência. Ao aproximar a divisão sexual ao âmbito social e cultural, 

Beauvoir desnaturalizava as relações homem-mulher, demonstrando que, em 

que pese a existência de assimetrias biológicas, a valoração desigual dessas 

diferenças – tendo como resultado a transformação da diferença sexual em 

fator de hierarquia social -  não são o resultado de uma  essência.  

O livro de Betty Friedan, mencionado acima, abordou o mal estar das 

mulheres norte-americanas com a sua vida. O american way of life – 

aparentemente – não satisfazia as mulheres que haviam deixado nas gavetas 

seus diplomas e profissões, vivendo como boas esposas e mães. Friedan 

chamou esse mal estar de "o problema sem nome" no célebre Mística Feminina: 

As que sofrem desse mal têm uma fome que o alimento não pode saciar. E 
esta ânsia existe em mulheres cujos maridos são médicos internos, 
funcionários de repartições, ou prósperos doutores e advogados; em 
esposas de operários ou executivos, ganhando de cinco a cinqüenta mil 
dólares anuais. (...) A mulher que sofre deste mal, e em cujo íntimo fervilha 
a insatisfação, passou a vida inteira procurando realizar seu papel feminino. 
Não seguiu uma carreira (embora as que o façam talvez tenham outros 
problemas); sua maior ambição era casar e ter filhos. (...) E as que 
terminaram a faculdade, as que sonharam algo além da vida doméstica, 

serão as que mais sofrem? Segundo os especialistas, sim. 6 

                                                           
4BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p-9. v. 2 
5 BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p-7-12. v. 1 
6FRIEDAN, Betty. Mística Feminina. Petrópolis: Vozes, 1971. 
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As repercussões deste  livro foram muitas ao demonstrar que a mística 

feminina atingia a mulheres de todos os grupos sociais, mas, especialmente, 

porque era um livro que criticava o modo como os Estados Unidos havia 

estruturado uma sociedade de consumo baseada na premissa da 

domesticidade feminina. A mulher, “rainha do lar”, gerenciadora do orçamento 

doméstico, era peça fundamental para impulsionar a indústria do consumo de 

massas do pós-guerra. Reportando a mulher para o espaço privado, essa 

mística estabelecia valores associados à feminilidade e, em outro pólo – 

negativo – caracterizava atitudes e comportamentos não femininos. Assim, 

para Friedan, milhares de mulheres vivenciavam altos graus de infelicidade  

por viver de acordo com os padrões de feminilidade mas se sentir inadequada 

dentro desses padrões. A ciência, para Friedan, tratava essa sensação de 

inadequação como sintoma de uma anomalia ou doença, desvio ou transtorno 

de personalidade. Era necessário, portanto, questionar o modo como os 

padrões científicos analisavam as relações entre os sexos. 

Cito estes dois estudos sem a intenção aqui de estabelecer uma 

“genealogia” da teoria feminista, mas salientando o impacto e a grande 

circulação que Beauvoir e Friedan tiveram nas décadas seguintes, quando 

inicia-se, ainda que gradualmente, a constituição de um campo de estudos 

sobre mulheres nas universidades do ocidente. O questionamento sobre a 

dominação masculina na ciência, elaborado principalmente por pesquisadoras 

norte-americanas e europeias procurava definir outras perspectivas para  

produção do conhecimento. A ciência precisava, para se despir do 

androcentrismo, desnaturalizar as relações  entre homens e mulheres, 

dimensionando seu caráter social e histórico. As práticas, valores, 

comportamentos, ações e papéis sociais que marcam a vida dos sujeitos – 

homens e mulheres precisavam ser analisados e considerar em que medida 

estes influenciavam toda a construção do conhecimento. 

Ao rejeitar os princípios da ciência androcêntrica, algumas vertentes 

teóricas defenderam a necessidade de afirmar uma nova epistemologia 

feminista. Ideia  que ainda causa polêmica tendo em vista que é mais fácil  

identificar quais são os princípiosque as pesquisadoras orientados por esse 

paradigma passaram a rejeitar do que propriamente definir o que constitui 

uma ciência feminista. Mary M. Gergen, investigadora da área de psicologia 

social nos EUA, procura oferecer um quadro a este respeito: 

Em suma, os pensadores feministas rejeitam os seguintes princípios 
metodológicos empiristas tradicionais: 1. A independência entre cientista e 
objeto de pesquisa; 2. A “descontextualização”da matéria do campo em que 
está inserida física e historicamente; 3. Teoria e prática neutras em valor; 4. 
A independência dos “fatos”em relação ao cientistas; 5. A superioridade do 
cientista em relação às outras pessoas.  
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A pesquisa de inspiração feminista quer que se reconheça que cientistas, 
objetos de pesquisa e “fatos” estão todos inter-relacionados, envolvidos em 
influências recíprocas e sujeitos a constrangimentos lingüísticos e de 
interpretação.7 

Os questionamentos acima enumerados apontam para uma postura 

teórica e metodológica que não são reflexões exclusivas das pesquisadoras 

feministas, mas, como já foi conjecturado, fazem parte de um movimento mais 

amplo de problematização dos paradigmas das ciências sociais.  Contudo, uma 

questão central na teoria feminista diz respeito a assumir nossa posição como 

pesquisadores e pesquisadores, compreender que nossas posições em termos 

das relações de gênero, de classe, raciais/étnicas, nacionalidade, orientação 

sexual imprimem influências nas perspectivas que adotamos. 

A tese fundamental da epistemologia feminista é que nossa posição no 
mundo, como mulheres, nos torna possível perceber e compreender 
diferentes aspectos do ambiente e das atividades humanas de forma que 
desafia o viés masculino das perspectivas aceitas. (…) sugere que integrar a 
contribuição das mulheres ao domínio da ciência e do conhecimento não 
constituirá uma mera adição de detalhes; não ampliará meramente a visão, 
mas resultará numa mudança de perspectivas, nos capacitando a ver um 
quadro bem diferente. A inclusão das perspectivas das mulheres não 
significará simplesmente uma maior participação delas na prática atual da 
ciência e do conhecimento, mudará a própria natureza dessas atividades e 

sua autocompreensão) .8 

Portanto, trata-se de marcar que nossa posição, como mulheres, contribui 

para pensar outros problemas e temas de pesquisa a partir de experiências de 

socialização, educação e formação que foram diferenciadas das masculinas. 

Evidente que não se trata aqui de defender que mulheres e homens terão, por 

essência, uma perspectiva científica diferente. Essa diferença existe, sobretudo, 

devido aos marcadores de gênero, raça, sexualidade, geração, nação e outros 

que, como afirma Donna Haraway, nos permitem ver a realidade e 

compreendê-la através da produção de  conhecimentos parciais (Haraway, 

1995, p.21)  

A influência do feminismo  ocorreu em diversas áreas de conhecimento , 

mas chegando então ao segundo ponto deste texto,  vale  examinar alguns 

debates em torno dos seus impactos para a história. No mesmo período (anos 

1960-1970) em que a crítica feminista avançava nas universidades, a história, 

                                                           
7GERGEN, Mary McCanney. Rumo a uma Metateoria e Metodologia Feministas nas Ciências Sociais. 

In: GERGEN, Mary MacCanney. O pensamento feminista e a estrutura do conhecimento. Rio de 

Janeiro: Rosa dos Tempos; Ed. UNB, 1993, p. 117. 
8(NARAYAN, Uma. O projeto da epistemologia feminista: perspectivas de uma feminista nã 

oocidental. In: In: JAGGAR, Alison; BORDO, Susan. Gênero, corpo conhecimento. RJ: Record/Rosa 
dos Tempos, 1997) 
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enquanto área de conhecimento, experimentava importantes transformações. 

Destaco aqui a nova história social, nos Estados Unidos e  a História Cultural, 

França, reivindicando a necessidade de que a pesquisa  incorporasse a ação de 

novos sujeitos, até então marginalizados pelas análises dos historiadores. 

Como exemplo: as três gerações dos Annales quanto às transformações dos 

temas, dos problemas históricos e de uma verdadeira inovação metodológica 

que ampliou a noção de documento; os debates sobre o estatuto científico da 

história levantados principalmente pelo que se convencionou chamar “giro 

linguístico”; os estudos conduzidos pelos marxistas britânicos, interessados em 

realizar a “história dos de baixo” e uma crítica ao economicismo do marxismo 

vulgar que pouco espaço atribuía à experiência dos sujeitos na constituição da 

consciência de classe. Estes movimentos de mudança na produção 

historiográfica abriram perspectivas de diálogo com historiadoras, muitas 

delas vinculadas ao feminismo que, em suas  pesquisas que objetivavam “dar 

voz” às mulheres na história.  

Durante este período, houve um aumento significativo de uma produção 

acadêmica ancorada nas teorias feministas. A história, inspirada pelo 

feminismo, buscava suprir os silêncios sobre a participação feminina na 

sociedade, compreender as origens da opressão, demonstrar os movimentos 

de resistência, a atuação de heroínas e mulheres que se opuseram à dominação 

masculina. As pesquisadoras apontavam que a construção do saber histórico 

não era neutra. Ao contrário, ele era permeado por relações de poder que 

estabeleceram a figura do Homem como o sujeito universal e legítimo da 

história. A participação das mulheres havia sido esquecida ou menosprezada 

pelo discurso historiográfico. Por isso, o  fato de reivindicar a incorporação das 

mulheres na narrativa histórica representava uma ruptura nas concepções 

hegemônicas de nossa área. Apresentar as mulheres como objeto central da 

história, como afirma Joan Scott, contrariava as próprias definições da 

disciplina: 

A solicitação supostamente modesta de que a história seja suplementada 
com informações sobre as mulheres sugere, não apenas que a história como 
está é incompleta, mas também que o domínio que os historiadores têm do 

passado é necessariamente parcial.9 

 A crítica feminista desnudava a pretensão de universalidade de uma 

história total, demonstrando que ao menos cinquenta por cento da população 

mundial havia sido esquecida pelos historiadores. No entanto, os debates entre 

história e feminismo foram também atravessados por controvérsias. Uma 

crítica recorrente dirigida aos  estudos sobre mulheres na  história é que eles 

                                                           
9SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: novas perspectivas. 
São Paulo: Unesp, 1992, p. 79. 
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estariam em consonância com uma vertente da teoria feminista denominada  

“feminismo da diferença” que parte da primazia da existência de 

umaidentidade mulher, fixa, universal - em oposição à identidade do homem 

universal.  Esse enfoque essencialista recorre à categoria sexo como elemento 

central da análise. O sexo biológico é considerado, dentro deste quadro teórico, 

como um elemento que deflagra a identidade feminina. A mulher e o homem 

são, segundo esta vertente, diferentes, e caberia à história estar atenta à 

especificidade de uma cultura feminina.  10 

Precisamos mencionar também as análises que tem como foco as relações 

entre os sexos a partir do conceito de patriarcado, compreendida “como uma 

formação social na qual os homens detêm o poder, ou, de modo mais 

simplificado, o poder dos homens. Deste modo, é quase sinônimo de 

dominação masculina ou de opressão das mulheres. (..)”11A crítica à teoria do 

patriarcado reside no fato de que um ordenamento do tipo patriarcal não pode 

ser considerado um modelo absoluto, uma vez que toma como ponto de 

partida a diferença entre homens e mulheres baseada no papel reprodutivo. 

(Scott, 1995, 77) 

Os estudos feministas sob influência do campo da história social  marxista 

utilizam a relação social entre os sexos (ou de sexos) para analisar que o 

sexo não é uma categoria biosocial, mas uma categoria equivalente a uma 

classe, constituída a partir da relação de poder dos homens sobre as mulheres. 

Igualmente, a categoria gênero passa a ser utilizada como forma de mediar  a 

experiência de classe e sexo: 

Influenciados pelos métodos e questionamentos dos melhores momentos 
da tradição thompsoniana, essas análises transformam substancialmente 
esta tradição, introduzindo as experiências diferenciadas dos homens e das 
mulheres como uma dimensão constitutiva dos seus conceitos de classe, de 

consciência de classe, de política ou de identidade operária.12 

Teóricas feministas começaram a usar o termo gênero- gender (ainda nos 

anos 60). Seu uso era sinônimo de sexo. Gayle Rubin, ao que tudo indica, passa 

a utilizar a expressão sex/gender systems para definir a co-relação entre os 

regimes de matrimônio que oprimem as mulheres e os processos econômicos e 

políticos globais. (MATHIEU, 2002). A partir dos anos de 1980, o conceito de 

gênero começou a ser utilizado sob outras acepções. A historiadora Joan Scott 

propôs o uso para compreender saberes  historicamente produzidos sobre as 

                                                           
10MATHIU, Nicole. Sexo y Género. In: HIRATA; LABORIE; LE DORARÉ; SENOTIER; (coord). 

Diccionário crítico del feminismo. Madrid: Ed. Síntesis, 2002. 
11DELPHY, Christine. Patriarcado. . In: HIRATA; LABORIE; LE DORARÉ; SENOTIER; (coord). 

Diccionário crítico del feminismo. Madrid: Ed. Síntesis, 2002. 
12VARIKAS, Eleni. Gênero, experiência e subjetividade: a propósito do desacordo Tilly-Scott. Revista 
Cadernos Pagu (3), Unicamp, 1994, o. 73. 
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diferenças sexuais, considerando que se trata de uma relação primária de 

poder. (SCOTT, 1995, p.86). Esta definição que enfoca o gênero na perspectiva 

das múltiplas relações de poder demonstra os diálogos entre a teoria feminista 

e Michel Foucault:  

O deslocamento do sujeito, a dissolução e historicização das identidades, a 
desnaturalização de inúmeras dimensões da vida social, cultural e sexual, 
um novo olhar se construía. Foucault preparara o terreno radicalmente, ao 
questionar a naturalização do sujeito e as objetivações operadas pelas 

práticas discursivas dominantes. 13 

Ao propor o uso do gênero como categoria de análise Joan Scott,  

questionava conceitos - como experiência  e classe -  que  partem, segundo ela, 

de uma ideia pré-concebida das identidades femininas e masculinas, hétero ou 

homosseuxais, onde não há espaço para a subjetividade. A crítica à história 

social permite, conforme Scott, refletir sobre o caráter subjetivo das 

identidades e pensar o gênero como um aspecto geral da organização da 

sociedade e não como um elemento secundário relacionado à superestrutura: 

 Devemos deixar de lado também a tendência a compartimentalizar, de boa 
parte da história social, que relega sexo e gênero à instituição da família, 
associa classe com o local de trabalho e a comunidade e aloca a guerra e os 
temas constitucionais exclusivamente no domínio da “alta política” do 
governo e do estado.(...) O saber social e cultural a respeito da diferença 
sexual é, portanto, produzido no decorrer da maior parte dos eventos e 

processos estudados como história. 14 

A crítica do pós-estruturalismo à história social  vinculada à tradição 

marxista remete-se igualmente ao uso que esta faz do gênero como uma 

categoria secundária, apontando que muitas historiadoras adotaram o gênero 

em suas análises, mantendo, no entanto, a primazia do conceito de classe. 

Dentro do quadro da história social, o gênero apareceria ainda como um sub-

produto das estruturas econômicas. Esta crítica é acentuada por Linda 

Nicholson ao analisar que o conceito de produção – central nas análises de 

Marx – foi limitado à produção de alimentos e objetos. Por conseguinte,  o 

conceito marxista de produção eliminou todas as atividades básicas para a 

sobrevivência humana que se acham fora da “economia”:  

Na medida em que os marxistas interpretam 'produção” como algo 
necessariamente distinto de “reprodução”, os aspectos da sociedade 
capitalista são falsamente universalizados e as relações de gênero, tanto nas 

                                                           
13RAGO, Margareth. Descobrindo historicamente o Gênero. Cadernos Pagu(11), Núcleo de Estudos de 

Gênero/Unicamp, São Paulo, 1998, p. 92. 
14SCOTT, Joan. Prefácio a Gender and Politics of History. Cadernos Pagu(3), Núcleo de Estudos de 
Gênero/Unicamp, São Paulo, 1994, p. 19. 
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sociedades capitalistas quanto nas sociedades pré-capitalistas, ficam 
obscurecidas ( NICHOLSON, 1987, p. 37)  

Todavia, em contraposição a estas críticas, diversas pesquisadoras têm 

procurado demonstrar a viabilidade de elaborar uma história das mulheres de 

caráter analítico, que incorpore a categoria gênero junto a outras categorias de 

análise estabelecendo um vínculo entre gênero e história geral. Para Eleni 

Varikas, já mencionada, o conceito de gênero é fundamental porque permite 

estudar não apenas novas experiências históricas das mulheres, mas também 

observar a dinâmica das relações de poder que as tornam possíveis. A autora 

defende que no terreno da história social são realizados estudos que 

consideram o gênero como um aspecto fundamental que possibilitou analisar o 

sujeito em todas as dimensões de sua existência: Assim fazendo, esta prática da 

história parecia indicar uma via para a solução da velha oposição entre 

“realidade” e “consciência, entre “determinação” e “ação humana.15 

As críticas das historiadoras sociais à abordagem pós-estruturalista do 

gênero residem principalmente na problemática da desconstrução das 

identidades. Para elas, o exercício contínuo da desconstrução levaria  a 

subestimar a ação dos sujeitos na história e a conferir uma importância 

relativa ao tempo e ao contexto nos quais se estabelecem as relações de poder. 

Conforme Louise Tilly, ao enfatizar o método e o texto o pós-estruturalismo 

subestima a ação humana e faz pender a balança na direção de uma super-

estimação da coerção social.16 A mesma crítica é realizada por Eleni Varikas ao 

trabalho de Joan Scott: 

Com efeito, se no centro da sua teoria da produção do sentido e da 
formação do gênero se encontram relações conflitantes em confronto 
permanente, os atores deste conflito são “as forças de significação”, 
“oposições fixas”, “duplas oposicionais” ou “procedimentos de 
diferenciação” que – como no tempo em que os preços dos cereais faziam a 
história – fazem desaparecer do nosso horizonte as pessoas implicadas 
nesses “jogos de poder e de saber que constituem a identidade e a 

experiência”.17 

Ainda com relação aos limites e possibilidades do gênero para a análise 

histórica,  vale ressaltar que a adoção deste conceito não torna a pesquisa 

imune às perspectivas essencialistas. PISCITELLI (1997, p. 52-52) analisa as 

ressalvas de Donna Haraway em utilizar o conceito de gênero como sinônimo 

de cultura e sexo como sinônimo de biologia.  

                                                           
15 VARIKAS, Eleni. Gênero, Experiência e Subjetividade: a propósito do desacordo Tilly-Scott. 

Cadernos Pagu(3), Núcleo de Estudos de Gênero/Unicamp, São Paulo, 1994, p. 76 
16TILLY, Louise, 1994, Op. Cit. p. 50 
17VARIKAS, Eleni, 1994, Op.Cit p. 78 
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Para Haraway, a categoria gênero adquiriria poder explicativo e político se 
historiasse outras categorias – sexo, carne (flesh), corpo, Biologia, raça e 
natureza -, de tal maneira que a oposição binária e universalizante, 
elaborada em algum momento e lugar na teoria feminista, explodisse em 
teorias de corporificação (embodiment) articuladas, diferenciadas e 
localizadas, nas quais a natureza não fosse mais imaginada e atuada 
(enacted) como um recurso (ressource) para a cultura, ou como o sexo para 

o gênero. O problema reside no gênero como identidade global.18 

Em que medida os usos do conceito de gênero dão conta dos modos como 

o poder opera sobre a instância (material) dos corpos para construir o sexo?  

Ao separar sexo e gênero, as teorias feministas não estariam reproduzindo o 

dualismo natureza/cultura que tanto se criticou? Partido de perguntas 

semelhantes, Linda Nicholson procura interpretar o  gênero e a categoria 

“mulher” demonstrando como, em boa parte das teorias feministas, 

prepondera o que a autora denomina  fundacionalismo biológico. Diferente do 

determinismo biológico, Nicholson procura explicar, através do 

fundacionalismo biológico, o modo como a teoria feminista elaborou uma 

resposta para equacionar a relação entre biologia, personalidade e 

comportamento. Para Nicholson, tanto o feminismo radical, o feminismo da 

diferença quanto o feminismo construcionista convivem com a ideia de que a 

natureza produz certas constantes sociais associadas ao sexo biológico: 

Quando se pensa o corpo como um porta-casacos comum onde diferentes 
sociedades impõe diferentes normas de personalidade e comportamento, 
pode-se explicar tanto o fato de algumas dessas normas serem as mesmas 
em sociedades diferentes quanto o fato de algumas dessas normas serem 

diferentes.19 

A metáfora do corpo cabide ilustra bem as dificuldades da teoria feminista 

em pensar que o corpo é o resultado histórico do conhecimento que sobre ele 

produzimos.   

Entender as relações entre corpo, sexo e gênero é fundamental para os 

estudos feministas que se colocam o desafio de tensionar permanentemente o 

conhecimento científico. Porém, este debate traz à tona alguns limites da teoria 

feminista em compreender outros sistemas de pensamento e outras formas de 

relações entre corpo sexualizados que escapem à matriz ocidental moderna. A 

teoria feminista não escapa às criticas sobre sua pretensa universalidade. As 

críticas de Gayatri Spivak ao feminismo ocidental, por exemplo, salientam que 

                                                           
18 PISCITELLI, Adriana. Ambivalência sobre os conceitos de sexo e gênero na produção de algumas 

teóricas feministas. In:  AGUIAR, Neuma (org) Gênero e Ciências Humanas: desafio às ciências desde a 

perspectiva das mulheres. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.  

 
19 NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero. Revista Estudos Feministas, v. 8, n2/2000, P.12-13 
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as escritoras feministas reforçam o caráter universal da mulher que é fruto da 

sociedade ocidental: 

 Quando as mulheres que publicam pertencem à "cultura" dominante, às 
vezes compartilham, com os autores masculinos, a tendência a criar um 
"outro" incompleto (freqüentemente fêmea), que não chega a ser um 
informante nativo, mas uma peça de evidência material uma vez mais 
estabelecendo o sujeito do noroeste da Europa como "o mesmo". Tais 
tendências textuais são a condição e efeito de ideias herdadas. E, no 
entanto, contra todos os indícios, devemos escrever na esperança de que 
isso não é para sempre, de que é possível resistir de dentro. (...) 

Parece particularmente infeliz que a perspectiva emergente da crítica 
feminista às vezes reproduza os axiomas do imperialismo. Uma admiração 
isolacionista pela literatura do sujeito feminino na Europa e na Anglo-

América estabelece a alta norma feminista.20 

Nessa mesma direção crítica, teóricas não ocidentais têm destacado a 

necessidade de refletir sobre a pluralidade das relações de gênero e do  

“sujeito mulher”, evitando estabelecer a organização da luta feminista   das 

mulheres brancas ocidentais como padrão. Uma Narayan, teórica feminista 

indiana, comenta a dificuldade em falar honestamente sobre as dificuldades 

que as mulheres vivem em sua cultura quando estas informações serão 

utilizadas para reforçar a suposta superioridade da cultura ocidental: “Senti-

me muitas vezes compelida a interromper minhas informações, ao falar sobre 

os problemas do sistema indiano de casamentos arranjados, para lembrar às 

minhas amigas ocidentais que as experiências das mulheres sob a crença no  

'amor romântico' não parecem mais desejáveis” (NARAYAN, 1980, p.280). 

Feministas negras têm destacado a necessidade de estudar a inter-relação 

entre gênero, raça e classe que leve em conta os contextos específicos e as 

identidades das mulheres. A historiografia feminista, ao silenciar sobre estes 

aspectos, têm reproduzido narrativas parciais sobre eventos históricos 

relacionados ao feminismo. É que mostra, por exemplo, o importante livro de 

Angela Davis, quando trata da luta antirracista, feminista e por direitos civis 

nos Estados Unidos ao longo de dois séculos (XIX e XX)21.  Davis ressalta a 

participação das mulheres negras na luta pelo sufrágio feminino e a tentativa, 

nem sempre bem-sucedida, de alianças entre mulheres negras e brancas. 

(DAVIS, 2016). No caso dos Estados Unidos, temos Conforme Caldwell, as 

críticas de feministas não brancas desenvolvidas nas décadas de 1970 e 80 

começam a ter um impacto, no Brasil, apenas na década de 1990. Essa 

                                                           
20SPIVAK, Gayatri. A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp.112-148.In: Cadernos Pagu (19). Campinas: 

Unicamp, 2002.  
21DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo: Boitempo, 2016. 
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defasagem está, relacionada, à pouca circulação de teóricas como Patrícia Hill 

Collins, uma das principais referências do chamado feminismo interseccional.  

A esse respeito, é sintomático que o livro Mulheres, Raça e Classe, de Davis, 

publicado originalmente em 1981 só tenha sido traduzido para o português em 

2016. É notório que os espaços acadêmicos no Brasil, especialmente no que se 

refere à docência e à pesquisa, são povoados primordialmente por 

pesquisadores e pesquisadoras brancas que, como afirma Kia Caldwell, 

assumem uma postura de indiferença em relação ao debate sobre raça.22 

Não é meu objetivo aqui esgotar todo o rol de debates e diferentes 

posições que têm pautado os diálogos entre história e feminismo. As 

discussões aqui apresentadas são uma pequena parte de muitos debates que 

permeiam o trabalho de historiadoras feministas. Procurei evidenciar que o 

feminismo não é um pensamento homogêneo, há intensas divergências no 

interior da teoria feminista assim como há uma produção intelectual 

reconhecida e consistente. Isso vale também para os diálogos possíveis entre 

feminismo e história, marcado por controvérsias de caráter teórico e empírico. 

Por ser um conhecimento que se situa, em parte, fora da história, historiadoras 

feministas costumam se sentir melhor compreendidas com colegas de outras 

áreas (mesmo que não sejam das chamadas humanidades) do que no ninho 

dos historiadores, espaço ainda predominantemente masculino. Não raro, 

percebemos por parte de colegas menos informados uma visão que reduz 

todas estas discussões a uma noção sobre gênero utilizado como sinônimo de 

estudos sobre mulheres, incluindomais um tema na história. Esta situação é 

mais recorrente do que nós, pesquisadoras feministas gostaríamos e mostra 

que ainda encontramos dificuldades de superar a ideia de que somos 

especialistas em “gênero” mas não em história. Embora o campo dos estudos 

feministas tenha se expandido consideravelmente nas últimas décadas, dentro 

da história ainda é considerado um suplemento. Reflexo disso é a presença 

rarefeita da teoria feminista e dos estudos de gênero nos currículos dos cursos 

de História. No Brasil, o tratamento destas questões é relegado, quando muito, 

às disciplinas de caráter eletivo, ficando de fora do tronco de conteúdos 

considerados obrigatórios para a formação das Licenciaturas e Bacharelados 

em História. Há, portanto, uma relação desproporcional entre o volume de 

pesquisas e debates teóricos produzidos a partir do feminismo na História e a 

presença tímida destas discussões na formação básica de futuros/as 

professores/as e historiadores/as. Defendo a  necessidade de que este diálogo 

entre história e feminismo se aproxime da formação básica dos e das 

estudantes. A compreensão das sociedades do passado, e do presente, será 

sempre parcial e contingente, no entanto, ao excluir ou marginalizar as 

                                                           
22CALDWELL, Fronteiras da diferença: raça e mulher no Brasil. Revista Estudos Feministas. 8 (2), 
2000. 
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relações de gênero abrimos mão de enfatizar um aspecto central das relações 

de poder: “gênero é um lugar perpétuo para a contestação política, um dos 

locais para a implantação do conhecimento pelos interesses do poder” (SCOTT, 

2012, p.315) Do mesmo modo, gênero é uma categoria de análise que só faz 

sentido se for inter-relacionada à classe e à raça, categorias estruturais e que 

dizem respeito ao modo como se produzem formas históricas de 

assujeitamento dos corpos, sexuados e racializados, e, por sua vez, como esses 

sujeitos resistem, lutam e ressignificam sua existência . 
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FUNDAMENTOS SOBRE A PROBLEMÁTICA  
DE CULTURA E GÊNERO E SUAS 

REPRESENTAÇÕES. 

 PAULO ROBERTO MONTEIRO DE ARAUJO 

(PPGEAHC – MACKENZIE)  

Após o recente golpe que tivemos entre nós, diversos lugares e cidades do 

país elaboraram formas de resistência por meio de passeatas, não foi diferente 

na cidade de São Paulo, apesar de sua fama de ser conservadora. No entanto, o 

que eu gostaria de salientar como elemento para a nossa reflexão sobre a 

questão de cultura, gênero e suas representações é de como as palavras de 

ordem ditas numa passeata feita por jovens em sua maioria, à noite, logo após 

o impeachment, nos dá a dimensão da importância da construção de novos 

vocabulários de valor no sentido do pensamento do filósofo Charles Taylor.  

Tal passeata que acabei de mencionar era composta por diversos grupos 

como: coletivos de jovens de esquerda, estudantes em geral, feministas 

anarquistas, grupos gays e de lésbicas, dentre outros. Apesar de serem menos 

de três mil pessoas o aparato policial que acompanhava a passeata era 

desproporcional ao seu número. Entre as palavras de ordem que o pessoal 

gritava, um em especial me chamou atenção. A chamada era: Temer, teme a 

polícia, porque eu te garanto dá o cu é uma delícia!  

A minha primeira reação foi de espanto, no sentido que tanto em 

manifestações seja mais à direita, seja mais à esquerda, mandar tomar no cu é 

quase de praxe. Aliás, quando queremos ofender alguém uma das primeiras 

expressões que costumamos usar é justamente mandar a pessoa tomar no cu.  

Sabemos que em nossa tradição ocidental fazer sexo anal é algo 

deplorável. Li em algum lugar que não recordo, que até nos anos 60 nos 

Estados Unidos alguém que fizesse sexo anal era punido. Teve um caso de uma 

esposa denunciar o marido depois de uma briga, que ele gostava que ela o 

penetrasse com um consolo. Mesmo depois do arrependimento da esposa por 
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tê-lo denunciado o mesmo ficou na prisão durante três anos, se não me engano. 

Essa história reflete o quanto a relação entre sentimento e entendimento faz 

com que articulemos formas emocionais que nos levam a criar modelos 

representacionais valorativos em relação à nossa sexualidade. Daí numa escala 

valorativa representacional, fazer sexo anal está no patamar mais baixo.  

O que essa frase de ordem que acabei de mencionar expressa é a 

construção de sujeitos políticos que ao mesmo tempo que não são 

reconhecidos de modo sexual, social, político e cultural, elaboram novos 

vocabulários significativos valorativos no sentido de se posicionarem no 

espaço público. Ou seja, esses grupos de jovens almejam o reconhecimento do 

outro, a partir do horizonte de suas expressões humanas como formas de 

identidade. Reivindicar o reconhecimento do outro, não quer dizer 

simplesmente ser aceito, mas criar uma nova consciência histórico-cultural 

cuja a determinação está no próprio projeto do ocidente moderno e 

contemporânea vinculado às múltiplas expressões subjetivas humanas. Não é 

por acaso que Charles Taylor escreveu As Fontes do Self Moderno. Nessa obra, 

ele desenvolve a ideia que o ocidente é elaborado por diversas fontes em luta; 

e que tais fontes mostram como o Ocidente constrói o seu projeto fundado nas 

múltiplas expressões. O que Taylor pretende como devedor do pensamento 

hegeliano é criar uma forma de consciência de si da nossa era moderna e 

contemporânea como era das diversas expressões humanas. Essa é a 

particularidade do ocidente, mesmo que a tendência empírica cultural nossa 

diga, por assim dizer, o contrário.   

A construção de novos vocabulários valorativos faz com que se crie um 

ambiente cultural em que o espaço de convivência política esteja eticamente se 

relendo no que se refere às relações humanas em suas múltiplas expressões. As 

representações sociais de gênero não podem se fechar em modelos calcificados 

que venham a bloquear a elaboração de novas expressões de identidade (falar 

da Garota Dinamarquesa). Daí quando os diversos grupos que mencionei criam 

novos significados para a nossa sexualidade, tais grupos contribuem para 

reelaborarmos as nossas interpretações de ser, seja em nosso próprio self, ou 

seja, identidade, seja nos outros modos de self. O que está em jogo então, é o 

problema da convivência. 

Quando Heidegger diz que somos mit-Dasein, isto é, ser-com o filósofo 

nos remete a nossa condição de sermos seres que além de perguntarmos sobre 

o nosso ser, somos seres de compartilhamento. Compartilhar para Heidegger 

significa estar num mesmo significado existencial com o outro. Assim em nossa 

contemporaneidade compartilhamos a ideia de convivência com a diversidade, 

embora em termos práticos tal convivência esteja cada vez mais comprometida 

para sua realização: seja por questões sociais, como os arrastões nas praias da 

Cidade do Rio de Janeiro, seja por intolerância de orientação sexual que se 
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reflete em atentados ao chamado grupo LGBT. Ao compartilhar significados 

conceituais que surgem por meio de demandas existenciais nas sociedades 

contemporâneas, o hábito de compreensão mediana das pessoas acaba por não 

acompanhar tais demandas. Saiu uma reportagem no Jornal O Globo 

(26.09.2015) sobre o Colégio Pedro II rebatendo às críticas ao termo ‘alunxs’. 

Cito a reportagem abaixo: 

O Colégio Pedro II se viu em meio a uma polêmica depois que professores 

da unidade de São Cristóvão usaram o “X” no lugar dos artigos “a” e “o” para se 

referir aos estudantes sem fazer distinção de gênero em avisos pregados na 

parede e em cabeçalhos de provas. A intenção da tradicional rede de ensino 

federal é englobar todos os gêneros adotando a sugestão de movimentos 

feministas e LGBT’s que pregam a utilização de termos como “médicx”, 

“enfermeirx” e “advogadxs” para tornar a comunicação mais inclusiva. O 

recurso, porém, gerou controvérsia no ambiente escolar, principalmente entre 

aqueles que alegam que o uso pode gerar confusão com relação à norma culta. 

Nas redes sociais, muitos pais se manifestaram a favor e contra a medida. O 

reitor do Pedro II, Oscar Halac, diz que o objetivo da escola não é alterar as 

regras da língua portuguesa, já que isso não compete à instituição, mas 

estimular que “todos os gêneros sejam acolhidos e com tolerância”. (O Globo. 

Rio de Janeiro. 26/09/2015). 

Com essa questão do gênero apontada pela reportagem acima, podemos 

dizer que se referir ao espaço público não quer dizer somente espaço físico, 

mas sim espaço político em que as diferenças precisam conviver. E é assim que 

surge o desafio da esfera pública, como lugar de encontro das diferenças na 

contemporaneidade. O espaço público aparece incialmente como sendo 

indeterminado. 

A problemática do Espaço Público é a sua indeterminação. Como 

apreender o que significa Espaço Público? Pois só apreendendo a sua 

determinação é que podemos tentar esclarecer o que é cidadania, bem como o 

que significa opinar sobre as vivências humanas no mundo contemporâneo. 

O fundo que dá sustentação a essa indagação do que é espaço público é a 

Política, no entanto, o que É Política? Para tentarmos responder a esta questão 

a filósofa Hannah Arendt nos pode auxiliar. Arendt em seu livro O que É 

Política? (Fragmentos das Obras Póstumas Compiladas por Ursula Ludz) diz 

que a Política baseia-se na pluralidade dos homens (1998. P. 21). No entanto, 

ao dizer Pluralidade, Arendt lança o seu pensamento em direção à pergunta 

sobre o que é o homem? Ao fazer essa pergunta, a filósofa se vê obrigada 

epistemologicamente a dialogar com a tradição filosófica e teológica ocidental. 

Esse diálogo que ela trava com a tradição, demonstra resquícios 

metodológicos, no modo de levantar questões filosóficas, do seu mestre 

Heidegger. Foi ele, em seu livro mais famoso, Ser e Tempo, que ao retornar a 
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questão do Ser, apresenta a necessidade de rever os significados conceituais 

elaborados pela tradição. Eis o motivo de, ao invés de esclarecer a questão do 

Ser, a Tradição a encobriu por meio da elaboração de um vocabulário 

conceitual fundado naquilo que chamamos de coisa, compreendida como 

sendo algo pré-dado. Assim segundo Heidegger, a Tradição não estava 

perguntando sobre o Ser, mas sim sobre o Ente, como sendo algo pré-dado, 

substancializado. Para ele, o Ser não pode ser algo pré-dado, que está 

disponível a nós, ao nosso entendimento imediato sobre o que nos cerca. Em 

outras palavras que está ao nosso alcance, à nossa mão. Ser não é coisa, enfim.  

Seguindo os rastros do seu mestre, Arendt, questiona a Tradição, 

debatendo com essa da seguinte maneira, cito: 

A filosofia e a teologia sempre se ocupam do homem, e todas as suas 
afirmações seriam corretas mesmo se houvesse apenas um homem, ou 
apenas dois homens, ou apenas homens idênticos. Por isso, não 
encontramos nenhuma resposta filosoficamente válida para a pergunta: o 
que é política? Mais, ainda: para todo o pensamento científico existe 
apenas o homem – na biologia ou na psicologia, na filosofia e na teologia, 
da mesma forma como para a zoologia só existe o leão. Os leões seriam, no 
caso, uma questão que só interessaria aos leões (1998. P. 21).  

Sendo assim ao compreender o homem como sendo algo somente em uma 

univocidade de gênero, a Tradição, não só filosófica e teológica, mas também 

científica, encobre o significado do que é Política. Eis a razão de Arendt dizer 

que apesar dos conceitos desenvolvidos pelas grandes Filosofias Políticas 

desde Platão, a Política jamais atingiu a mesma profundidade desses conceitos. 

Há então uma discrepância entre o teorizar sobre a política e a política em seu 

ato de existir entre os homens. “A falta de profundidade de pensamento não 

revela outra coisa senão a própria ausência de profundidade, na qual a política 

está ancorada” (1998. P. 21). Assim para Arendt a dificuldade de se apreender 

a Política em sua profundidade está na própria concepção de homem. Sendo o 

homem concebido como univocidade de gênero pela Tradição, não se 

reconhece a própria diferença na qual o homem em sua existência é. Como 

salienta Hannah Arendt, a Política trata da convivência entre diferentes (Id. 

P.21), no entanto, a diferença desaparece no seio das organizações políticas, 

que achata a todos por meio de parâmetros de visão de mundo 

(Weltanschaunnung). O que ela tenta nos dizer é que o homem está fadado a se 

diferenciar por meio do seu próprio juízo. Kant se torna um pensador 

fundamental para Arendt, pois é ele que traz por meio do juízo estético o ato de 

julgar sem parâmetros.  

Devemos compreender esse julgar sem parâmetros, não como mero 

subjetivismo vinculado àquilo que Harry G. Frankfurt chama de Desejo de 

Segunda Ordem, que se limita à instância de escolhas momentâneas ou 
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escolhas por simpatias ou antipatias por alguém ou por alguma coisa. O juízo 

estético de Kant serve para Arendt investir contra os Preconceitos, os quais 

acabam em uma espécie de naufrágio político, para usar uma expressão de 

Charles Taylor. O Naufrágio Político que os Preconceitos criam faz com que a 

Política seja vista de forma distorcida. Daí o seu esvaziamento conceitual para 

o homem comum preso em seus preconceitos. Por isso, diz a filósofa: 

 
(...) a política tem de lidar sempre e em toda parte com o esclarecimento 
e com a dispersão de preconceitos, o que não significa tratar-se, no caso 
de uma educação para a perda de preconceitos, nem que aqueles que se 
esforcem para fazer tal esclarecimento sejam livres de preconceitos. A 
dimensão do estado de alerta e abertura para o mundo determina o 
nível político e o caráter geral de uma época; mas não se pode imaginar 
nenhuma época na qual os homens não pudessem reincidir e confiar em 
seus preconceitos para amplas áreas de juízo e decisão (1998. P. 29).   

 

Sendo assim, o homem está fadado ao trabalho de superar eternamente 

os preconceitos, que lhe prendem a juízos distorcidos sobre a convivência. Em 

uma estrutura significativa do mito de Prometeu podemos compreender essa 

eterna tarefa do homem em sua dimensão de viver-com-outro. Em seu clássico 

livro de Mitologia Grega, Junito de Souza Brandão esclarece o significado 

mítico de Prometeu. Segundo ele: 

 
A necessidade do trabalho é uma punição imposta ao homem por Zeus: o 
mito de Prometeu e o de Pandora explicam a origem do “desígnio do pai 
dos deuses e dos homens a que ninguém escapa” e a punição dos 
mortais. Prometeu, que consoante a “etimologia popular” proviria de 
pró, antes, e manthánein, aprender, saber, perceber, “ver”, significa 
exatamente o que o latim denomina prudens, de prouidens, o prudente, 
o “pré-vidente”, o que percebe de antemão. (BRANDÃO, Junito de Souza. 
MITOLOGIA GREGA. Rio de Janeiro. Vozes, 1985. P. 166). 
 

Daí a tarefa eterna de antever as barbáries que os preconceitos podem 

acometer ao homem no viver-com-outro no espaço comum. Reconhecer os 

Preconceitos é o primeiro passo. Hannah Arendt frisa que:  

 
Os verdadeiros preconceitos podem ser reconhecidos, em geral, porque 
recorrem despreocupadamente a um “dizem”, “acham”, sem que, é claro, 
essa apelação precise ser apresentada de maneira expressa. Os 
preconceitos não são indiossincrasias pessoais que, apesar da 
impossibilidade permanente de sua indemonstrabilidade, sempre 
remontam a uma experiência pessoal dentro da qual persiste a evidência 
de percepções sensoriais. Os preconceitos jamais têm essa evidência, 
nem mesmo para aqueles a eles submetidos por falta de experiência. Em 
contrapartida, como não são ligados a pessoas, podem facilmente contar 
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com o assentimento de outras, grandes esforços de convencimento” 
(1998. P. 29 e 30).  

 

É o que podemos perceber por meio da mídia dos últimos acontecimentos 

ocorridos na cidade de São Paulo e em outras capitais do país contra o Golpe. A 

tônica das notícias sobre as manifestações era sempre o espírito de Baderna 

dos manifestantes, principalmente na capital paulistana. Não se trata aqui de 

dizer que não houve baderna, ou defender baderneiros, mas sim da ideia pré-

concebida a respeito das manifestações políticas. O modo unilateral, de como 

foram mostradas as manifestações pela mídia, com vitrines de lojas quebradas, 

lixeiras queimadas, depoimentos assustados de transeuntes, davam a sensação 

somente da violência dos manifestantes, os quais tiveram as suas imagens 

formatadas em simples baderneiros. No entanto, a mídia não deu voz aos 

manifestantes para que esses se pronunciassem. Não mostrou nenhuma 

reportagem discutindo o processo político do impeachment. A mídia se limitou 

a mostrar o caos, a perda da ordem pública. O discurso da mídia como uma 

forma de ação política, contribuiu nesse caso para o próprio esvaziamento do   

significado de política. Assim a Política compreendida em um viés de ordem faz 

com que o homem perca a sua determinação existencial de diferença, em que 

ele se difere de outros, porque ele se encontra em uma possibilidade de ser no 

seio do espaço público. Não tendo a possibilidade de se expressar, o homem 

perde o seu próprio caráter de ser espontâneo. Tal perda faz com que o homem 

não se veja mais numa pluralidade de possibilidades de ser. Não é por acaso 

que Hannah Arendt diz, criticando ainda a Tradição filosófica e teológica:  

 
O homem, criado à imagem da solidão de Deus, serve de base ao state of 
nature as a war of all against all, de Hobbes. É a rebelião de cada um 
contra todos os outros, odiados porque existem sem sentido – sem 
sentido exclusivamente para o homem criado à imagem da solidão de 
Deus. (1998. P. 23).  

 

Não tendo sentido para si mesmo, o homem não consegue conviver com a 

diferença no espaço em que surgem os conflitos. A ideia então é o controle 

cada vez maior do Estado, mesmo numa era como a nossa não mais 

representada por Estados Totalitários. Podemos ver esse controle no atual 

governo Obama dos cidadãos norte-americanos. Tal governo para alguns 

parecia ser a esperança de novas práticas políticas. A justificativa desse 

controle é a própria segurança do chamado coletivo. Tal coletivo é 

compreendido como iguais que não se diferenciam. Arendt salientar: “A 

política organiza, de antemão, as diversidades absolutas de acordo com uma 

igualdade relativa e em contrapartida às diferenças relativas. (1998, p. 24). 
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Fica para nós então responder como ter exercícios de cidadania em 

espaços públicos cuja convivência não existe, pois para existir precisamos ser 

como possibilidades humanas, sem o caráter da univocidade de gêneros. Como 

opinar, no sentido de se ter avaliações elaboradas a partir das nossas 

compreensões daquilo que nos dá dignidade?  Todas estas questões se 

vinculam ao que diz Hannah Arendt sobre o perigo do desaparecimento da 

coisa política do mundo (p.25). Esse desaparecimento leva a ações não 

responsáveis no que se refere aos bens humanos como convívio das 

diferenças; pois a política nasce justamente da convivência entre os homens 

em suas pluralidades. Reencontrar essa convivência é a nossa eterna tarefa 

como ato constante no espaço público com o outro. O que está em jogo não é o 

convívio de iguais, mas de diferentes. A dificuldade da nossa era 

contemporânea é ter de lidar com as diferenças em qualquer esfera em que 

haja humanos. Embora, o reconhecimento do convívio com a diferença seja 

explicita ao nosso entendimento imediato, o terrível está na frase que serve de 

epígrafe de As Origens do Totalitarismo de David Rousset:  

 
Os homens normais não sabem que tudo é possível”. Ou seja, nunca 
saberemos os limites das deformações da natureza humana, pois essas 
são sempre e cada vez mais sutis em nossa cotidianidade de relações 
humanas. (2015). 
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