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Apresentação 

 

O embrião deste livro surgiu na disciplina “Tópico Especial em Narrativas, Imagens e 

Sociabilidades” que lecionei no programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, cujo título específico era “Gênero e suas Múltiplas Dimensões”. As 

leituras instigantes, as longas discussões teóricas e os incríveis relatos de experiências de vida 

permitiram a gestação desta obra, que foi pensada e produzida pelas próprias pós-

graduandas1 da turma. Os vínculos pessoais e as afinidades teórico-politicas construídas ao 

longo da disciplina foram o impulso necessário para a construção de um projeto coletivo, 

que permitisse a apresentação da pesquisa de cada uma das estudantes. Em muitos 

momentos, as aulas pareciam mais uma reunião de grupo de pesquisa que insistia em refletir 

sobre suas próprias histórias de vida e atuação políticas. De modo geral, este foi o ponto 

mais instigante do curso! Teoria acadêmica, experiência pessoal e atuação política estiveram 

entrelaçadas no mesmo ritmo e cadência, ficando explícita a compreensão de que a produção 

de conhecimento na academia não está alheia à realidade de quem a realiza.  

As discussões expressavam o que a física Evelyn Fox Keller defendia como uma 

“ciência melhor” que, a partir de sua concepção, seria algo mais acessível às mulheres2. A 

ideia era tornar a ciência mais abrangente e humana, o que era uma perspectiva compartilhada 

pela maioria das teóricas feministas nas décadas de 1970 e 1980. A proposta do movimento 

feminista daquele período era transformar as condições das mulheres, sabendo que, para isso 

acontecer, tornava-se necessário mudar o mundo. A partir dos projetos políticos dessas 

pensadoras e ativistas surgia o projeto intelectual-acadêmico, a chamada teoria feminista3, 

que vinha a reboque do movimento das mulheres4. Dedicada às ciências naturais, Evelyn Fox 

Keller enfatiza que o feminismo contemporâneo mudou a posição das mulheres na ciência, 

talvez não da forma que se gostaria, mas que ocorreu de maneira significativa5. Essa mudança 

aconteceu tanto no acesso das mulheres à ciência quanto no surgimento da crítica feminista 

em relação à produção científica, identificando e desconstruindo traços da perspectiva sexista 

 
1A turma era composta majoritariamente por mulheres, com a presença de apenas um homem. Por isso, optei 
aqui por utilizar o gênero feminino para fazer referência às pessoas que cursaram a disciplina.  
2 KELLER, Evelyn Fox. Qual foi o impacto do feminismo na ciência? Cadernos Pagu, n.  27, jun.-dez., 2006, p. 
16. 
3 A teoria feminista foi entendia como uma forma de fazer política por outros meios, acreditando ser importante 
a análise sobre a desigualdade de gênero como um dos caminhos para viabilizar a transformação da sociedade.  
4 KELLER, 2006. 
5 A autora alega que esse diálogo foi muito mais expressivo nas ciências humanas do que nas ciências naturais.  
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no fazer acadêmico. A autora mostra como os estudos sobre fertilização e biologia molecular 

mudaram com a presença das teóricas feministas na produção científica nas últimas décadas6.         

Essa associação não foi diferente no contexto brasileiro. Mariza Corrêa explica, a partir 

de sua experiência pessoal, a vinculação entre as militantes e pesquisadoras na década de 1970 

no Brasil:  

 
Minha trajetória particular nesse percurso do feminismo aos estudos de gênero só 
ganha sentido, assim, se avaliada num contexto mais geral no qual a articulação 
entre militância política, pesquisa acadêmica e cenário político-cultural sejam 
levados em conta7.  

 

De acordo com Mariza Soares, o movimento feminista no Brasil na década de 1970 

estava articulado com outros movimentos sociais, mesmo dentro do contexto de ditadura 

militar. O final dessa década é marcado pela presença de “euforia participativa” não somente 

nas ruas, mas também nas universidades.  

De modo geral, as questões sociais relativas à desigualdade de gênero orientaram, de 

certa maneira, os estudos relativos à temática, tais como questões de gênero no trabalho, na 

saúde, na família, entre outras8. Por um lado, os estudos de gênero se tornaram fruto do 

diálogo com as questões apresentadas pelas feministas, cuja problemática principal era o 

questionamento de um mundo dividido e hierarquizado a partir do gênero9. Por outro, houve 

um fortalecimento do movimento feminista ao se encontrar com academia, com a presença 

de pessoas em salas de aula e bibliotecas lendo sobre o pensamento feminista propriamente 

dito10. Como sintetizou bell hooks, os textos produzidos pelas mulheres passaram a ter nova 

aceitação e receptividade:  

Produzir um corpus de literatura feminista junto com a demanda de recuperação 
da história das mulheres foi uma das mais poderosas e bem-sucedidas 
intervenções do feminismo contemporâneo. Em todas as esferas da escrita 
literária e da bibliografia acadêmica, trabalhos produzidos por mulheres haviam 
recebido pouca ou nenhuma atenção, uma consequência da discriminação de 
gênero. Notavelmente, quando o movimento feminista expôs preconceitos na 
composição e currículos, muitos desses trabalhos esquecidos e ignorados foram 
redescobertos. A elaboração de programas de Estudos de Mulheres em faculdades 

 
6 Nesses estudos, os arquétipos e as associações relativas às mulheres no que se refere à fertilização e à estrutura 
de uma molécula sempre eram analisados como agente passivo ou sem importância para o funcionamento no 
conjunto.   
7 CORRÊA, Mariza. Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo pessoal. Cadernos Pagu, n. 16, 
2011, p. 23. 
8 SCAVONE, Lucila. Estudos de gênero: uma sociologia feminista? Estudos Feministas, 16 (1), jan.-abr., 2008, p. 
178-182. SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a Ciência? Bauru: EDUSC, 2001, p. 19-51; 329-352. 
9 SCAVONE, 2008, p. 178-182; SOIHET, Rachel & PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da 
História das Mulheres e das relações de Gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo, V. 27, n. 54, 2007, p. 
287-288. 
10 hooks, bell. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. 3° ed. Rio de Janeiro: Rosas dos Tempos, 
2019.  
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e universidades proporcionou a legitimação institucional do foco acadêmico em 
trabalhos feitos por mulheres11.    

 

A complementariedade tornou possível uma maior legitimação das pautas políticas 

apresentadas pelo movimento feminista. Uma espécie de institucionalização da luta contra a 

desigualdade de gênero permitiu um novo formato de enfrentamento às estruturas sexistas. 

Propagaram-se notícias sobre o feminismo e suas pautas políticas, apresentando-se algumas 

transformações ao reivindicar respeito pelo trabalho acadêmico das mulheres e “o fim do 

preconceito de gênero em currículos e na pedagogia”12. 

Naquele período, estava em voga a discussão sobre a diferença entre gênero e sexo, 

assim como as instituições sociais produziram a maior parte das diferenças entre homens e 

mulheres. São os movimentos de mulheres que trazem o sentido cultural do gênero, o qual 

passou a representar forças sociais e a perder a perspectiva natural13. Como um atributo 

construído e adquirido socialmente, gênero é reivindicado como uma categoria de análise, 

sobretudo, pelas feministas acadêmicas14. Joan Scott chegou a mencionar que o termo 

“gênero” foi utilizado primeiro pelas feministas com intuito não somente de rejeitar o caráter 

do determinismo biológico atribuído à palavra “sexo” ou “diferença sexual”15, mas também 

de apresentar um aspecto relacional dos formatos normativos de feminilidade16. Defendia-se 

que, para definir mulheres e homens, tornava-se necessário pensá-los dentro de uma relação 

de reciprocidade. De uma certa forma, acreditava-se que o termo gênero poderia transformar 

os “paradigmas disciplinares” e que seu estudo acrescentaria novos temas, possibilitando 

uma reavaliação crítica das proposições e formatos dos trabalhos científicos de um modo 

mais geral17.    

De acordo com Patricia Hill Collins, é nesse diálogo entre atuação política e produção 

científica que as mulheres negras nos Estados Unidos levaram a desconstrução da categoria 

universalizante de “mulher” para as universidades. Com mais força na década de 1980, as 

afro-americanas incorporaram sua voz com “um ponto de vista autodefinido sobre a 

 
11 hooks, 2019, p. 42. 
12 Idem, ibidem, p. 43. 
13 Segundo Anne Fauto-Sterling, paralelamente a isso, em 1972, os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt 
apresentaram a ideia de que sexo e gênero são categorias separadas. Ver: FAUSTO-STERLING, Anne. 
Dualismos em duelo. Cadernos Pagu, n.17-18, 2002, p. 15-16. 
14 HARAWAY, Donna. “Gênero”, para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos Pagu, 
n. 22, 2004, p. 201-246. 
15 Nas últimas décadas tem-se questionado a atribuição, essencialmente, natural ou biológica ao sexo. Nesses 
debates, sexo também tem seu caráter cultural e histórico.  
16 SCOTT, Joan. Gênero como categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre, vol. 20, 
n. 2, jul./dez., 1995, p. 72.  
17 SCOTT, 1995, p. 73. 
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feminilidade negra”18. Denunciaram a presença do racismo inserido no pensamento 

feminista, reivindicando olhares e preocupações para as mulheres não brancas e de classe 

menos privilegiadas. As questões de raça e classe compatibilizavam às noções de gênero, que 

se configuravam como sistemas de opressão conjugados19.  

Muitas ativistas negras transitaram do movimento social para a academia, traduzindo 

de forma mais orgânica as ideias, que permeavam na sua atuação política, de liberdade, 

equidade e justiça social. No final dos anos de 1980, a maior parte da produção acadêmica 

feminista trazia consigo reflexões em torno da diferença de raça e classe, ainda que muitas 

feministas passassem a reconhecer seu racismo sem, ao menos, repensá-lo20. Para Collins, 

quando essas mulheres engajadas nos movimentos sociais foram para a academia, levaram 

consigo suas “sensibilidades dos movimentos”21. O conceito de interseccionalidade surge 

nesse percurso de interface entre os movimentos sociais e a academia. No início da década 

de 1990, a advogada e feminista Kimberlé Crenshaw traz para academia as ideias já 

propagadas pelas feministas negras em torno dos estudos de raça, classe e gênero. 

Apesar desse diálogo, o deslocamento do movimento social para a academia 

transformou, de uma certa forma, o projeto de justiça social. Os estudos de raça, gênero e 

classe encontraram normas e procedimentos específicos em meio a novas disputas por 

espaço de legitimidade na política acadêmica vigente22.  É claro que a importância dos 

movimentos feministas nos estudos de gênero não excluía a existência de conflitos e 

clivagens. Nesse ínterim, há investigadoras(es) que negam a contribuição do feminismo em 

sua pesquisa e, por sua vez, existem ativistas que “minimizam o diálogo com as teorias sociais, 

recusando o caráter científico de suas pesquisas”23. Com o tempo, o pensamento feminista, 

que surgiu e se retroalimentou a partir da teoria e da prática, enfrentou novas dificuldades 

diante da tal legitimação acadêmica, o que bell hooks explica:  

 
Era como se um grande número de pensadoras feministas tivesse se juntado para 
formar um grupo de elite e escrever uma teoria que pudesse ser compreendida 
somente por um bando de “inserido”.  
(...) Como consequência, a academização do pensamento feminista dessa maneira 
enfraquece o movimento feminista por meio de despolitização. Desradicalizado, 

 
18 COLLINS, Patricia Hill. O que é um nome? Mulherismo, Feminismo Negro e além disso. Cadernos Pagu, 
Campinas, n. 51, 2017.  
19 CRENSHAW, Kimberle. Documento para o Encontro de Especialistas em aspectos da discriminação racial 
relativos ao gênero. Estudos Feministas, ano 10, 1° semestre de 2002, p. 171-188. 
20 hooks, 2019, p. 44. 
21 COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política 
emancipatória. Parágrafo. Vol. 5, N°. 1, Jan/Jun, 2017, p. 9-10.  
22 COLLINS, 2017. 
23 SCAVONE, 2008, p. 174. 
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ele passa a ser uma disciplina como outra qualquer, com a única diferença de que 
o foco está no gênero24.   

 

Diante disso, cabe enfatizar que, se as teóricas, de certa forma, ajudaram a mudar 

seus campos de estudos, isso foi resultante da atuação do movimento feminista. Parte dessa 

reflexão esteve presente, de maneira orgânica, nas discussões da disciplina que está na origem 

desta obra. Embora os textos deste livro retratem diferentes pesquisas realizadas pelas pós-

graduandas, seus anseios e concepção de mundo estão mergulhados na relação dialética entre 

movimentos sociais e produção acadêmica. Aqui estão alguns extratos iniciais dessas 

pesquisas em torno das questões de gênero. 

E é assim que nasce esta obra! Dividida em duas partes, ela apresenta dez artigos 

diferentes. Na primeira sessão, intitulada de “Discursos e representações acerca da identidade 

de gênero e sexualidade”, inicia-se com o artigo de Leonor Cecilia Pinto Niño, intitulado 

“Consideraciones teórico-metodológicas para el abordaje de la paternidade desde una 

perspectiva historiográfica”. A autora discute o conceito de paternidade a partir da legislação, 

usando-a como um artefato cultural e literário resultante de posições e ideias conflituosas. 

No artigo de Jéssica Costa Prazeres, cujo título é “Representações de gênero e raça: uma 

problematização dos discursos ocidentais sobre as ‘intervenções genitais femininas’ em 

África”, a proposta consiste em discutir os conceitos acerca destas práticas de iniciação 

feminina. A autora mostra como os olhares em torno dessas operações estão mergulhados 

em construções raciais e de gênero, de modo que definem as representações ocidentais sobre 

as intervenções genitais femininas e sobre as mulheres africanas. Gabriela Fazolato Guedes, em 

seu artigo, “De vagabundas conhecidas a coquettes luxuosas: a prostituição e a criminalização 

da pobreza na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas da República”, mostra como 

a prostituição chegou a ser tratada no discurso das autoridades cariosas no início do século 

XX. A autora tenta abordar como as relações entre classe social, raça e gênero estão presentes 

nos discursos de quem legislava, vigiava e moralizava o meretrício. No artigo seguinte, 

“Identidades transfemininas em perspectiva: uma análise de obras literárias que versam sobre 

mulheres transexuais”, Francine N. A. de Oliveira faz uma análise comparativa da história e 

narrativa em torno de duas personagens – Cleópata e Joyce –, presentes no romance Do fundo 

do poço se vê a lua, de Joca Reiners Terron, e O nascimento de Joicy, de Fabiana Moraes. A autora 

procurar entender como as experiências dessas diferentes personagens demonstram aspectos 

de transfeminilidade, abordando isso sem fazer generalizações desses sujeitos excluídos da 

matriz heteronormativa. Para fechar esta parte, o artigo de Geovane Batista da Costa, 

 
24 hooks, 2019, p. 45. 
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intitulado de “Da ‘bicha’ ao gay: representação dos homossexuais através do jornal Lampião 

da Esquina (1978-81)”, discute como os homossexuais masculinos são representados nas 

páginas do periódico em questão.  

A segunda parte desta obra está intitulada “Trajetória de mulheres, identidade de 

gênero e participação política feminina”. No primeiro artigo, “Georgina de Albuquerque: 

trajetória, condição feminina e representações da mulher artista.”, Caroline Alves apresenta 

a trajetória da pintora, desenhista e professora Georgina de Albuquerque. A proposta da 

autora consiste em fazer uma analogia entre a trajetória de Georgina e os discursos em torno 

da atuação feminina nas artes até o início do século XX, em meio à presença da categoria do 

“amadorismo” e do conceito de “arte feminina”. Aieska Pandolfi Monfardini analisa, em seu 

artigo, “Crime e sexualidade: a mácula feminina no Brasil Colônia”, a perspectiva em torno 

da sexualidade feminina no primeiro século logo após a chegada dos portugueses na América. 

Sua análise parte do processo inquisitorial contra Violante Carneira, que fora acusada de 

feitiçaria. No artigo “Gênero e participação política: Anna Rosa Termacsics dos Santos e sua 

inserção no Rio de Janeiro oitocentista”, Cristiane Ribeiro aborda o debate pela participação 

política feminina no contexto do Império do Brasil a partir da trajetória e da perspectiva de 

Anna Rosa Termacsics. Já o artigo de Ioneide M. P. B. de Souza, “A dupla militância de 

Heloneida Studart: PCB e o feminismo”, debruça-se sobre a atuação das mulheres após a 

implantação do golpe civil-militar de 1964 no Brasil, pautando-se na ideia de dupla militância 

de Heloneida Studart, que contribuiu para criar uma nova visão para o movimento pelos 

direitos das mulheres, ao colocar a importância da igualdade de gênero como uma etapa 

necessária para a realização do processo revolucionário difundindo esse ideário através de 

seus livros. No artigo intitulado “‘E para a venda ser valiosa, será o preço certo em que se o 

comprador e vendedor acordem’25: as libertas e as ações de alma e de crédito na Vila de 

Pitangui (1741-1796)”, Ana Caroline Carvalho Miranda faz uma análise acerca da presença 

de mulheres libertas na vila de Pitangui, Capitania de Minas Gerais, entre os anos de 1741 a 

1796. A autora se dedica a perceber a participação das alforriadas em diversos tratos 

econômicos e sociais na localidade e como elas se manifestaram diante do aparato jurídico-

burocrático. 

Tenham uma boa leitura! 

Fernanda Thomaz 

 

 
25 ORDENAÇÕES FILIPINAS, título 01, Livro IV, p. 779. 
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CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL 

ABORDAJE DE LA PATERNIDADE DESDE UNA PERSPECTIVA 

HISTORIOGRÁFICA 

 

Leonor Cecilia Pinto Niño 
(Psicóloga, Historiadora y Magíster en Historia de la Universidad del Valle, Cali, Colombia;   

Doctoranda en Historia de la UFJF; 
e-mail: lcpinto22@yahoo.com)  

 

Resumen: Este artículo presenta algunas consideraciones teóricas para abordar la paternidad en 
la historiografía. Esta tarea es asumida desde la pregunta: ¿Qué es la paternidad? Se efectúa una 
aproximación a los aspectos metodológicos, colocando en un lugar preponderante la legislación 
como fuente, a partir de la idea de que la paternidad es una institución y como tal se instituye 
sobre las leyes. La legislación es presentada como artefacto cultural y literario, producto de luchas 
en un campo de poder jurídico. 

 
Palabras clave: paternidad; masculinidad; legislación.  
 

 

Introducción 

 

En 2002, Holanda fue el primer país en aprobar la adopción por parte de familias 

homoparentales y, actualmente, 27 países más han abierto esa oportunidad, entre éstos, 5 países 

latinoamericanos1.  Se ha tratado de largos procesos de lucha, por conseguir el reconocimiento 

legal y social de las familias homoparentales u homosexuales y con ello, reivindicar sus derechos.  

Tal lucha no ha cesado con la oportunidad de adoptar en igualdad de condiciones a las de las 

familias constituidas sobre uniones heterosexuales o con el reconocimiento del derecho al 

matrimonio entre quienes la constituyen. Aún hay luchas por el reconocimiento social de las 

nuevas tipologías familiares que de ello se derivan. Buena parte de las sociedades 

latinoamericanas, incluidas aquellas que ya reconocieron tales derechos, continúan animosamente 

el debate en torno a quiénes pueden constituir una familia y quiénes pueden tener un lugar en el 

proceso de filiación de las nuevas generaciones2.   

 
1 Uruguay (2009), Argentina (2010), Brasil (2010), México (2010 en el Distrito Federal y entre 2010 y 2017 en 
11 de los 31 Estados), Colombia (2015). 
2 Entre 2014 y 2017, en grandes centros urbanos latinoamericanos, se reportaron marchas multitudinarias en 
defensa del “diseño original de familia”, a imagen y semejanza de la Sagrada Familia, y en contra de lo que 
han denominado la “ideología de género”.  Al considerar que el género es una “ideología”, se niega su 
existencia y con ello las dimensiones psicológicas, socio-culturales e históricas de la sexualidad humana.  Se 
trataría de un reduccionismo biologisista que se establece bajo la premisa de que reconocer el género es negar 
la existencia de Dios y la creación a su imagen y semejanza. Algunas de estas manifestaciones públicas 
mencionadas se reportaron en grandes ciudades de Brasil (Marzo de 2014), República Dominicana Y Bolivia 
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El tratamiento dado a estas temáticas, entre otras, sugiere que persiste la comprensión de la 

familia desde una concepción estática, desconociendo las coordenadas de tiempo y espacio que la 

definen.  Yendo más allá, la posibilidad de que una pareja homosexual tenga hijos parece suscitar 

la emergencia de lo ominoso y reavivar el gran temor a una posible borradura de la diferencia 

sexual, justo en un momento en que la autoridad patriarcal parece estar en declinación3. 

Igualmente, las posturas radicales y conservadoras observadas en algunos sectores de nuestras 

sociedades, que condenan moralmente tal posibilidad, parecen ubicar la consanguinidad en la 

base del parentesco y se asume que los parientes legítimos son exclusivamente aquellos con 

quienes se establece un vínculo consanguíneo.  Se desconoce así el pluralismo de las tipologías 

familiares existentes, la diversidad en la elección subjetiva al asumir la parentalidad y el carácter 

eminentemente cultural de la naturaleza humana, juzgando las formas actuales de familia como 

“desordenadas”, en tanto desafían la biología, la tradición y el designio divino.   

Definitivamente se han transformado la manera de ser familia y simultáneamente la 

conyugalidad, la parentalidad, la expresión de la sexualidad y todo aquello que define a cada uno 

de los subsistemas en su interior.  Amplios sectores de las sociedades occidentales, que habían 

sido caracterizadas como patriarcales, testifican cambios en la manera como se asume la 

paternidad. Para Castells, se ha modificado la familia patriarcal y ella sustentaba el patriarcado, 

estructura primordial de la sociedad, caracterizada por “la autoridad, impuesta desde las 

instituciones, de los hombres sobre las mujeres y los hijos en la unidad familiar”4.  Desde su 

perspectiva, la transformación vivida en la familia patriarcal ha influido a su vez sobre otros 

procesos interrelacionados: el trabajo y la conciencia de igualdad en las mujeres.  En una larga 

cadena de causalidad relacionada con estos procesos se encuentran una economía informacional 

global, la influencia tecnológica al servicio de la reproducción, una organización feminista 

multifacética, las luchas de las mujeres con su consecuente vinculación al mundo laboral 

remunerado, los métodos de control natal, la fertilización in vitro y la manipulación genética, 

acontecimientos que se observan desde fines de los años 60. En un intento de categorización se 

podrían ubicar estas realidades alrededor de los siguientes aspectos: transformación económica, 

laboral y educativa; transformación en la ciencia al servicio de la procreación y la sexualidad; 

movimiento feminista; y, por último, la globalización.   

 
(Junio de 2016), Colombia(Agosto de 2016), México y Perú (Septiembre de 2016),  Panamá (Julio de 2017), 
Chile y Ecuador (Octubre de 2017) y Costa Rica (Diciembre de 2017). 

3 ROUDINESCO, E.  La familia en desorden.  Barcelona: Anagrama, 2004. 
4 CASTELLS, M. La era de la información: economía, sociedad y cultura.  Volumen 3.  México: Siglo XXI, 2000. 
p. 159.  
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Flaquer5 recoge distintos términos que se han usado por diversos autores para denominar a 

las familias que han devenido después de ello: familia postpatriarcal o postmoderna; postnuclear; 

postfamiliar; individualista o relacional. Se tratan de distintas denominaciones para un mismo 

fenómeno: nuevas formas familiares que superan la asociación que se efectuaba entre la figura del 

padre y la norma, la ley y la autoridad y la figura de la madre con la expresión de afecto y cariño.  

Para el autor, en el post-patriarcado, “las figuras del padre y de la madre irán difuminando 

progresivamente sus perfiles, que dejarán de ser nítidos y formarán combinaciones acordes con la 

personalidad de quienes las encarnen, sean varones o mujeres”6. 

Parece que los actuales modelos de padres se caracterizan por posturas más democráticas, 

de mayor participación en la crianza de las nuevas generaciones y con mayor disposición hacia la 

expresión de afecto que la que tuvieron sus antecesores.  De acuerdo con Montesinos7, se trata de 

una nueva paternidad, relacionada  

con la emergencia de una masculinidad que reconoce a la contraparte, la feminidad, 
como un igual, y asume que los compromisos de la pareja, fuera de la reproducción 
biológica, se comparten de manera igualitaria.  Así, la nueva paternidad, como 
expresión de una nueva masculinidad emergente, representa la capacidad crítica a 
los modelos tradicionales de los géneros, cuya esencia permite concentrar el poder 
en la figura masculina8.   
 

Seguramente se puede controvertir si efectivamente en la familia postpatriarcal, al interior 

de los subsistemas conyugal y parental, es generalizada una relación igualitaria y la expresión 

afectiva. Pero, sin duda, se asiste hoy a la manifestación de unas nuevas identidades masculinas, a 

nuevas formas de asumir el rol paternal y, en general, a unas nuevas relaciones entre los géneros. 

Tampoco admite controversia que la paternidad, al igual que la maternidad, es una 

construcción colectiva e individual, dinámica y cambiante, acorde con los contextos históricos, 

sociales y culturales donde se desarrolla.  En tanto construcción sociocultural, que ocurre en 

condiciones específicas de espacio y tiempo, las parentalidades son objeto de estudio de las 

Ciencias Sociales. Siguiendo a Norbert Elias9, se reconoce que la paternidad, al igual que las 

demás relaciones que en el seno de la familia, se constituyen y se transforman en relación y 

correspondencia con la sociedad en la cual se integran. En este marco, “la familia […] pueda ser 

vista como una figuración autónoma dentro de una figuración más amplia que es la sociedad 

estatal”10.  Por ello, es pertinente abordar el cambio en su interior como objeto de estudio.  En 

 
5 FLAQUER, Luis. La estrella menguante del padre. Barcelona: Ariel, 1999. 
6 FLAQUER, 1999, p. 11. 
7 MONTESINOS, R.  La Nueva Paternidad: expresión de la transformación masculina. Polis: Investigación y 
Análisis Sociopolítico y Psicosocial, México DF, v. 2, n. 4, pp. 197-198, jul.-dic. 2004. 
8 MONTESINOS, 2014, p. 197-198. 
9 ELIAS, Norbert. La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá: Norma, 1998. 
10 ELIAS, 1998, p. 445. 
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particular, dar un carácter histórico a las parentalidades, y su dimensión identitaria subjetiva, 

implica indagar por las condiciones políticas, económicas, sociales en las que se construyen y 

reconstruyen permanentemente.  Siguiendo las recomendaciones de Joan Scott, este ejercicio 

supondría “romper la fijeza, descubrir la naturaleza del debate o represión que conduce a la 

aparición de una permanencia intemporal en la representación binaria del género. Este tipo de 

análisis debe incluir políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales, tercer 

aspecto de las relaciones de género”11, junto a los símbolos culturalmente disponibles, los 

conceptos normativos que se expresan en los significados de estos símbolos, las doctrinas 

religiosas, políticas, científicas y educativas que aspiran a materializarlos y las identidades 

subjetivas que pueden ajustarse o tomar distancia de las prescripciones.  Es preciso recordar que 

tales elementos asociados al género operan conjuntamente a manera de un sistema donde los 

elementos que lo integran se influyen mutuamente bajo un principio de causalidad circular.  

Pero el interés académico sobre cada una de las parentalidades ha sido diferencial.  La 

historia de la mujer y de la madre ha sido de obligatoria referencia, recibiendo así la mayor 

atención de investigadores en distintos campos de las Ciencias Sociales, mientras la masculinidad 

y la paternidad han sido relegadas a un plano secundario. La historiografía latinoamericana no 

escapa a esta tendencia, abordando poco el asunto. Sin duda, reconocer el vacío existente y volver 

la mirada a los hombres, y en particular a los padres, es nutrir el campo de investigación 

historiográfica alrededor de la familia.   

Es indiscutible que la forma como se asume hoy la paternidad se ha transformado y estos 

cambios son el resultado de la convergencia de cambios en la dimensión subjetiva, social y 

cultural, pero ¿cómo ha ocurrido este cambio? Como ya se mencionó, desde una perspectiva 

historiográfica, son escasos los trabajos. Para el caso de Colombia, Rodríguez12 hace un recorrido 

desde la Colonia hasta el siglo XX para comprender la historia de esta institución, retomando las 

tipologías de familia, sus condiciones materiales, la vida conyugal, el lugar de los niños. Para el 

siglo XX analiza las grandes transformaciones en los aspectos económicos y legislativos que 

impactan en la estructura familiar y la vida de la familia. Así mismo lo hacen: Chacón13, para el 

 
11 SCOTT, J.  El género: una categoría útil para el análisis histórico.  En: NASH; AMELANG (Eds.) Historia y 
género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea.  Valencia: Alfons el Magnanim, 1990. p. 45. 
12 RODRÍGUEZ, P. La familia en Colombia.  En: La Familia Iberoamericana, 1550-1980. Bogotá: Convenio 
Andrés Bello, Universidad Externado de Colombia, 2004. 
13 CHACÓN, F.  La historia de la familia en España - Aproximación a un análisis. En: RODRÍGUEZ, P. 
(Comp.).  La Familia Iberoamericana, 1550-1980.  Bogotá: Convenio Andrés Bello, Universidad Externado de 
Colombia, 2004. pp. 20-47. 
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caso de España; Amorim14, para Portugal; Gonzalbo y Rabell15, para México; Rodríguez16, para 

Costa Rica; Pellicer y Quintero17, en Venezuela; y Mannarelli18, en Perú. Todos estos destacados 

trabajos abordan la transformación de la institución familiar en sus respectivos contextos y si bien 

aluden al cambio del rol de los padres ante sus hijos, no abordan específicamente la 

transformación de la paternidad como institución, ni su lugar social.   

Para el caso de Chile se encuentra a Fernández19, quien aborda las identidades masculinas 

populares en el siglo XIX y específicamente las imágenes que se divulgan de los hombres. 

Encuentra que los hombres de sectores pobres son asociados con las imágenes del borracho, el 

degenerado, el insurrecto, el asesino, el irresponsable, el temible, representaciones emanadas 

desde la élite. De tal manera, se pregunta por las imágenes masculinas, pero no considera las 

maneras como se representan los padres. 

Para el contexto colombiano, Pinto20, abordando los periodos comprendidos entre 1879-

1979 y 1980-1985 desde una perspectiva histórica, encuentra que la modificación en las formas 

que hoy asume la paternidad no puede limitarse al reconocimiento de la transformación percibida 

a partir de los años 1960 y es en cambio un proceso de vieja data.  Encuentra que, si bien el 

Código Civil de 1879 enaltece al padre, ubicándolo en un lugar de autoridad, similar al de un pater 

familias romano que detenta la potestad marital, patrimonial y patria potestad, a partir de 1892 con 

la promulgación de legislación educativa se le depone paulatinamente, proceso que será vivido a 

lo largo del siglo XX. La legislación promulgada en ese periodo es presentada como reflejo de la 

transformación sufrida por la paternidad como institución y, en una relación de causalidad 

circular, contribuiría a su declinación. 

A partir del abordaje de unos procesos que devienen en la actualidad en múltiples 

 
14 AMORIM, M.  La historia de la familia en Portugal: un espacio de diversidad Perspectiva demográfica en un 
tiempo largo.  En: RODRÍGUEZ, P. (Comp.). La Familia Iberoamericana, 1550-1980.  Bogotá: Convenio Andrés 
Bello, Universidad Externado de Colombia, 2004. 
15 GONZALBO, P.; RABELL, C.  La familia en México. En: RODRÍGUEZ, P. La Familia Iberoamericana, 
1550-1980. Bogotá: Convenio Andrés Bello, Universidad Externado de Colombia, 2004. pp. 92-125. 
16 RODRÍGUEZ, 2004. 
17 PELLICER, L.; QUINTERO, I.  Matrimonio, familia y género en la sociedad venezolana.  Siglos XVIII a 
XX.  En: RODRÍGUEZ, P. (Comp.). La Familia Iberoamericana, 1550-1980.  Bogotá: Convenio Andrés Bello, 
Universidad Externado de Colombia. 2004, p. 212. 
18 MANNARELLI, M.  Vínculos familiares y fronteras de lo público y lo privado en Perú. En: RODRÌGUEZ, 
Pablo (Coord.). La Familia Iberoamericana, 1550-1980. Bogotá: Convenio Andrés Bello; Universidad Externado 
de Colombia, 2004. p. 327. 
19 FERNÁNDEZ, M.  Pobres, borrachos, violentos y libre en el siglo XIX. En: OLAVARRÍA, J.; PARRINI, 
R. (Eds). Masculinidad / Identidad, sexualidad y familia.  Santiago de Chile: FLACSO-UAHC, 2000. 
20 PINTO, L.  La paternidad en Colombia entre 1879 y 1979. Una exploración desde la legislación. Trabajo de grado 
(Maestría en Historia). Trabajo inédito. Cali: Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Departamento 
de Historia, 2015.  
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identidades y roles, donde se reconoce, parafraseando a Knibiehler21, que no se trata del fin de los 

padres, ni de la estructura patriarcal sino de su transformación, hacia la reconfiguración de 

distintas identidades y formas de relación de los padres consigo mismos, con las madres, con los 

hijos y el entorno, cabe la pregunta: ¿Qué es ser padre?   

 

Paternidad y masculinidad 

 

Para Knibiehler22, la pregunta por la paternidad implica interrogarse inicialmente por 

masculinidad. Al rastrear este concepto se hallan múltiples definiciones. Gutmann23 encara el 

problema que esto implica, categorizando estas definiciones en cuatro enfoques, cada uno de los 

cuales gira alrededor de un concepto clave.  En primer lugar estarían aquellas perspectivas que 

sitúan la masculinidad del lado de la “identidad” y comprenden lo masculino como todo aquello 

inherente a los hombres, es decir, sus acciones, sus pensamientos y sus sentimientos. El segundo 

enfoque, articulado en torno al concepto de “hombría”, recoge las conceptualizaciones que 

aluden a la masculinidad como un proceso, como un ideal a ser alcanzado, corresponde a lo que 

los hombres dicen, piensan y hacen para definirse y distinguirse a sí mismos como hombres. El 

tercer concepto, centrado en “virilidad”, asume la existencia de una cualidad que define diferentes 

grados de masculinidad. Finalmente, otro grupo de definiciones enfatiza en los “roles”, 

considerando que aquello que distingue a los hombres es el resultado de una negociación entre 

ellos y las mujeres, en la cual ellas ocupan un lugar central. 

Seguramente los enfoques presentados, en algunos momentos, se entrecruzan en tanto las 

categorías y sus conceptos-clave no son excluyentes entre sí. Al reconocer que a la masculinidad 

tiene un componente biológico, psicológico, social, cultural e histórico, a ella le corresponde una 

dimensión identitaria que define lo que un hombre es, y otra dimensión comportamental donde 

se incluyen los roles y guiones de comportamiento que le corresponden y que resultan ser 

prescripciones socio-culturales.  Se entiende, además, que la masculinidad se aprende en el marco 

de la socialización, en una cultura y tiempo específico que la dota de contenidos y que establece 

un ideal.  De igual manera, se reconoce que tal ideal sería inalcanzable completamente, siendo 

posible establecer niveles de “hombría" o “virilidad” de acuerdo con la proximidad o 

distanciamiento del modelo.   

 
21 KNIBIEHLER, I.  Padres, patriarcado, paternidad.  En: TUBERT, Silvia (Edit.).  Figuras del padre. Madrid: 
Cátedra, 1997. 
22 KNIBIEHLER, 1997. 
23 GUTMANN, Matthew.  Ser hombre de verdad en la Ciudad de México - Ni macho ni mandilón. México: Colegio 
de México, 1996. 
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Connell24 plantea que la masculinidad es una construcción social que resulta de la influencia 

de una multiplicidad de factores y ámbitos como la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, la religión y la conformación de la sociedad, pero en todos los casos depende de 

un sistema de relaciones de género y este sería una estructura de relaciones sociales que, para 

fines analíticos, puede subdividirse en el trabajo, el poder y la cathesis.  El trabajo lo constituyen 

las relaciones de producción y las divisiones del trabajo de acuerdo con el género, que le son 

inherentes; en las relaciones de poder define las relaciones de dominación masculina y 

subordinación femenina; la cathesis corresponde a la carga emocional que representan las 

relaciones sociales, la organización del deseo, los sentimientos y la sexualidad. Con respecto a 

ello, la masculinidad sería, simultáneamente, la posición en las relaciones de género, las prácticas 

por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con esa posición de género, y los efectos 

de esas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura.  La masculinidad es 

entonces un aspecto de la identidad de género y como tal no es un hecho natural o biológico, 

sino una construcción cultural que se reproduce socialmente y que, por tanto, no se puede definir 

fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en que están insertos los hombres y las 

mujeres25.    

Así, la masculinidad puede entenderse como una expresión de la convicción que desarrolla 

una persona al reconocerse como perteneciente al género masculino, como diferente al femenino. 

Correspondería entonces al conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que resultan 

esenciales a quien aspira a definirse como hombre en una cultura.  Pero no se trata de un único 

referente. Seidler26 precisa la multiplicidad de referentes se presenta porque a lo largo del proceso 

de socialización tienen lugar diferentes influencias sociales y culturales en las cuales se vive y de 

las que se pueden mencionar la clase, la religión, la etnia, la convivencia urbana o rural y, 

primordialmente, una serie de influencias dadas por la familia, como la ética y la moral.   

Como plantea Bourdieu27, es incuestionable que ser hombre es encontrarse en una posición 

de poder. Pese al lugar de la cultura en la masculinidad, de acuerdo con él, la dominación 

masculina debe su eficacia a que en ella convergen dos operaciones: se legitima una relación de 

dominación al inscribirla en la naturaleza biológica; y esta es, en sí misma, una construcción social 

 
24 CONNELL, R.W.  Hegemonic Masculinity and Emphasized Feminity.  En: Gender and Power: Society, The 
Person, and Sexual Politics. Standford: Standford UP, 1997. pp. 183-190. 
25 VALDÉS. T.; OLAVARRÍA J. (eds.).  Masculinidad/es - Poder y crisis. Santiago dc Chile: Ediciones de las 
Mujeres, Isis Internacional, FLACSO, 1997. VIVEROS, Mara. Los estudios sobre lo masculino en América 
Latina. Una producción teórica emergente. Nómadas - Género Balances y Discursos, n 6, 1997, Fundación 
Universidad Central. 
26 SEIDLER, V. J. Recreating sexual politics: men, feminism and politics. Londres/Nova York: Routledge, 1991. 
27 BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000. 
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naturalizada. Tras reconocer la existencia de múltiples masculinidades y explorarlas, Kimmel28 

precisa que no todo hombre se halla en tal posición de poder.  Dentro de cada sociedad y estrato 

específico predominaría uno de los tipos de masculinidad, al cual se denominaría masculinidad 

hegemónica. Tal masculinidad consistiría en una forma culturalmente idealizada, un proyecto 

personal y colectivo, que se presenta como natural y que está socialmente sustentado. El modelo 

hegemónico de masculinidad corresponde a los valores predeterminados por el discurso de los 

actores sociales dominantes, tales como el Estado, la Iglesia, la Escuela y los medios de 

comunicación.  De acuerdo con su propuesta, se trata de un modelo ideal que resulta inalcanzable 

por parte de los hombres reales y concretos, pero que ejerce su influencia sobre todos ellos.  

En el concepto de masculinidad hegemónica son fundantes dos ideas: la heterosexualidad 

como norma; y la homofobia o violencia contra quien la trasgrede como intento de restablecer el 

orden. Badinter29 identifica que, en la sociedad contemporánea, el ideal masculino, equiparable a 

la masculinidad hegemónica, tiene cuatro consignas básicas: no ser afeminado; ser una persona 

importante; ser fuerte; y capaz de enviar “todo al diablo” en caso necesario. De acuerdo con la 

autora, el “verdadero hombre” está exento de toda marca de feminidad, por lo cual debe 

renunciar a la expresión del afecto, la ternura y la sensibilidad, cualidades consideradas femeninas. 

Deberá demostrar su fuerza, de tal manera que se diferencie de un niño desvalido, una mujer o 

un homosexual. En este sentido, la homosexualidad se ha confundido con afeminamiento, con 

representación caricaturesca de la mujer, enfatizando en las características más nefastas atribuidas 

a lo femenino. De igual manera, se exige al hombre ser una persona importante. De allí que el 

éxito sea una cualidad determinante como fuente de poder y prestigio, que suscita la admiración 

de los demás. Pero, además, el mandato le exige la superioridad con respecto a otros hombres, de 

allí la búsqueda del reconocimiento en el ámbito público a través del trabajo y el éxito económico. 

El trabajo masculino es entonces la producción, mientras que para las mujeres es la reproducción.  

Asimismo, el hombre tiene el imperativo de ser totalmente fuerte, autónomo e inconmovible, 

distanciándose de todo indicio de debilidad femenina.  “¡Todos al diablo!” es para Badinter30 una 

consigna que reitera la exigencia de ser el más fuerte de todos, recurriendo a la violencia si es 

necesario. Así las cosas, el hombre está cuestionado permanente, y por ello obligado a dar 

muestras públicas de su condición de hombre.  Por ello, puede incurrir en imprudencias, abusos 

de poder, actos de humillación y sometimiento al considerarse amenazado. Este hombre estaría, 

según la autora, más preparado para la guerra y la muerte que para el matrimonio y el cuidado de 

 
28 KIMMEL, M. S. Homofobia, temor, verguenza y silencio em la identidade masculina. In: VALDÉS. T.; 
OLAVARRÍA J. (eds.).  Masculinidad/es - Poder y crisis. Santiago dc Chile: Ediciones de las Mujeres, Isis 
Internacional, FLACSO, 1997.  
29 BADINTER, E.  XY: La identidad masculina. Barcelona: Alianza Editorial, 1993. 
30 BADINTER, 1993. 
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su descendencia. Con ello, desde la temprana infancia la socialización mutilaría la expresión del 

afecto y toda sensibilidad considerada femenina, posibilitando encarar cada consigna y llegar a ser 

“un hombre de verdad”. Para la autora, el hombre no nace hombre, se hace; y lo hacen los 

mismos hombres, a través de la educación y el sistema cultural. La creación de otros hombres 

remite a la paternidad: es fundamental reinventar al padre mediante el reconocimiento que los 

hombres engendran otros hombres. El sistema patriarcal será para ella un paliativo cultural, que 

compensa a los hombres frente a su desventaja natural de no poder dar a luz a sus propios hijos. 

Así, ubica como un acto necesario decir adiós al patriarca y reinventar al padre y la virilidad que 

conlleva. 

La paternidad expresa entonces uno de los roles de género referido a la relación que 

establecen los hombres con su descendencia inmediata, pudiendo ser ésta biológica o adoptada 

socialmente. Ella es “la culminación de la identidad masculina, su estado pleno, su mayor 

solidez”31. Se trata de una institución socio-cultural y, como institución, puede ser comprendida 

como una estructura de normas que fijan y conservan un juego de roles sociales. Así, ellas 

representan un equilibrio social entre poder y beneficios y se hallan interrelacionadas. 

Particularmente, la paternidad, se inscribe dentro de otra institución, la familiar, la cual está 

enmarcadas por normas que definen la constitución de la pareja sexual y de filiación 

intergeneracional32 y se sustenta por la institución del matrimonio. 

Douglas North33 entiende las instituciones como las reglas del juego en la sociedad, 

enfatizando en su aspecto prescriptivo y de regulación cuyo propósito sería promover un 

comportamiento específico, estableciendo posibilidades y restricciones a los comportamientos. 

Tales restricciones pueden ser informales, y entre ellas menciona las costumbres, los códigos 

tácitos de conducta, las tradiciones y los tabúes. Entre las restricciones formales estarían las 

normas consignadas en las constituciones, las leyes o derechos de propiedad. En este marco, la 

paternidad como institución es prescriptiva de unas maneras de asumirla y las leyes recogen 

algunas de estas prescripciones. Parafraseando a North34, la paternidad, con las posibilidades y 

restricciones que plantean a la conducta de los padres, permite la generación de escenarios de 

certeza en la interacción en la familia y en la sociedad y con ello la reducción de la incertidumbre 

y del riesgo, así como los costos asociados a estos intercambios. De igual manera, es preciso tener 

en cuenta que las instituciones se transforman permanentemente, bajo la presión de múltiples 

 
31 PARRINI, Rodrigo.  Los poderes del padre: paternidad y subjetividad masculina.  En: Masculinidad/es: 
Identidad, sexualidad y familia. Chile: FLACSO, 2000. p. 75. 
32 THERBORN, G.  Familias en el mundo - Historia y futuro en el umbral del Siglo XXI.  Santiago de Chile: 
Naciones Unidas, CEPAL, Colegio Sueco de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales, 2014. 
33 NORTH, D. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 
34 NORTH, 2006. 
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factores, tanto de orden político como económico, por ello, el cambio histórico puede ser 

evidenciado y comprendido a través del cambio en las instituciones, en este caso la paternidad.   

Al ser la paternidad incierta por naturaleza, se apoya en otra institución: el matrimonio.  De 

tal manera, padre es quien demuestre las justas nupcias: Pater is est quem justae nuptiae demonstrant.  

Esta fórmula del derecho romano implica que  

 
[…] el hijo de la mujer casada tiene padre cierto; el marido de su madre.   Esta 
máxima jurídica […] establece una presunción jurídica ¨´juris tantum´ a cerca de la 
certeza de paternidad, en favor primordialmente del hijo, pero también con 
respecto al padre y a la madre. Todas las legislaciones han establecido limitados 
supuestos para administrar la prueba en contrario.  Esta presunción tiene su base 
en los deberes que nacen para ambos cónyuges, de cohabitación y fidelidad 
recíproca, fidelidad como deber mucho más riguroso para la mujer en razón 
precisamente de otorgarle paternidad cierta a su marido.  De allí que cuando una 
mujer no casada da a luz un hijo, no existen bases jurídicas, aunque las puede 
haber casi evidentes por otras circunstancias, para atribuirle la paternidad a cierto 
y determinado varón35.  

 

En la anterior perspectiva, la Paternidad remite a la procreación y, en tal sentido, se asocia 

inexorablemente a la maternidad. De acuerdo con Delaney, tampoco la procreación puede 

asumirse como un hecho meramente biológico: "la procreación se entiende como una 

construcción cultural que expresa y refleja categorías y significaciones de la cultura de la que 

forma parte. En consecuencia, paternidad y maternidad se presentan como conceptos articulados 

en un sistema del que no se puede abstraer sin correr el riesgo de desvirtuar su sentido"36.  

Por tanto, paternidad no significa meramente el reconocimiento de un vínculo fisiológico 

entre un hombre y su hijo, análogo al que existe entre una mujer y su hijo. Es decir, la paternidad 

no es el equivalente semántico de la maternidad, por cuanto, como lo sostiene Delaney37, el 

significado de la paternidad incluye elementos o referentes que expresan un significado social, por 

ejemplo, las relaciones de género, de poder y el de parentesco. La paternidad entonces remite a la 

relación con los demás integrantes de una familia y también al lugar que ocupa una familia dentro 

de los órdenes económico, político y sociocultural en un contexto y un momento histórico 

determinado.  Igualmente, en tanto derivada de un rol de género, la paternidad “es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder”38.  Con respecto a las relaciones padres-hijos, 

Elias39 plantea que ellas se constituyen en una relación de dominación, con una desigual 

distribución de poder, dado que los padres históricamente han tenido el monopolio de su 
 

35 MONTERO, S. Evolución legislativa en el tratamiento de los hijos extramatrimoniales (México 
Independiente).  Memoria III Congreso Histórico del Derecho Mexicano.  México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1984. p. 432. 
36 DELANEY apud TUBERT, Silvia. Figuras del padre. Madrid: Cátedra, 1997. 
37 DELANEY apud TUBERT, 1997. 
38 SCOTT, 1990, p. 47. 
39 ELIAS, 1998. 
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ejercicio. Knibiehler reflexiona sobre este punto afirmando que “Los padres de las jóvenes 

generaciones han de saber que de aquí en adelante tendrá que manejar tres tipos de relaciones, y 

ante todo construirlas: con una mujer madre, con los poderes públicos y con los hijos que ya no 

son, e indudablemente no volverán a ser jamás, únicamente suyos"40. 

En el mismo sentido, Anatrella41 enfatiza que la paternidad no se puede asumir de manera 

reduccionista como un acto puramente biológico, de procreación. De acuerdo con la autora, si 

bien la concepción le da origen, no se agota en ello su sentido; “la misma palabra padre no 

designa al progenitor, al individuo padre, sino lo que concierne a la función paterna, es decir, al 

papel simbólico que va asociado al nombre de esa figura. El padre del niño podrá así hablar y 

actuar desde ese lugar, pero también toda persona que viva cerca del niño”42 y que asuma su 

protección y su cuidado. Se considera importante diferenciar los tipos de paternidad que derivan 

de la anterior precisión. Se ha planteado, incluso en el lenguaje popular, el lugar del “padre social” 

o “de crianza”, diferenciado del “padre biológico”.  Esta distinción permite examinar el rol social 

del padre, abstrayéndolo de la biología y haciendo referencia a quienes no son padres biológicos 

pero asumen el rol paterno en un sentido social. Tal escisión considera tácitamente unas 

expectativas y prescripciones sociales y culturales frente al buen padre. Seguramente la paternidad 

social resulta ser más valorada que la paternidad biológica desde el esfuerzo sostenido que implica 

la crianza en el plano económico y afectivo, además de la elección voluntaria que representa.   

 

Paternidad, cultura e historia 

 

La doble naturaleza de la paternidad, biológica y social, daría cuenta de su carácter socio-

cultural e histórico:  

La paternidad social, ampliamente aceptada en nuestras sociedades, que convierte 
en padres a hombres por adopción legal, o acordada incluso sin referendo legal, 
muestra que la paternidad tiene una dimensión sociocultural, porque es una 
construcción social que se modifica históricamente. La paternidad no está dada 
de antemano, de forma natural. Como toda conducta humana puede o no 
asumirse, aceptarse o rechazarse, y su forma aceptable dependerá de lo que 
socialmente se espere de ella en un momento histórico determinado43. 

 

 
40 KNIBIEHLER, 1997, p. 135. 
41 ANATRELLA, T. La diferencia prohibida - Sexualidad, educación y violencia.  Madrid: Editorial Encuentro, 
2008. 
42 ANATRELLA, 2008, p. 54. 
43 ORTEGA, M.; CENTENO, R.; CASTILLO, M. Masculinidad y factores socioculturales asociados al comportamiento 
de los hombres: un estudio de cuatro países de Centroamérica. Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2005. p. 24. 
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Desde esta perspectiva socio-cultural, Fuller44 reconoce que la definición de paternidad 

recoge lo biológico y lo social, como un campo de prácticas y de significaciones, tanto culturales 

como sociales que giran alrededor de la reproducción, el vínculo que se establece o no con la 

descendencia y a su cuidado. A modo de ver del autor, este campo de prácticas y significaciones 

es el resultado de lo que denomina un entrecruzamiento de discursos sociales, de carácter 

prescriptivo, que divulgan valores y modelan comportamientos a través de guiones de carácter 

reproductivo y parental. Estos guiones modeladores son adaptados al momento del ciclo vital de 

los integrantes de la familia y las relaciones que se establecen entre los cónyuges y entres ellos y 

los hijos. De igual manera, están ajustados a jerarquías de edad, género, clase, raza y etnia. Pero 

más que una respuesta a estas variables, Alatorre y Luna45 plantean que son ellas las que permiten 

comprender la manera cómo se define la paternidad en un contexto determinado, al ser las 

características distintivas de los grupos humanos. De tal manera, las prácticas e interpretaciones 

que se hacen alrededor de la paternidad son múltiples.  

Los estudios antropológicos e históricos permiten visualizar la variabilidad histórico-

cultural de la paternidad y su carácter construido, ligado a determinados contextos políticos, 

económicos, sociales, así como a ciertas configuraciones simbólicas e imaginarias. La paternidad 

será construida de maneras específicas en cada sociedad, en un momento histórico dado y será 

afectada por los procesos socioculturales que se desplieguen en dicho momento. Así, se confirma 

que no hay una paternidad para todas las culturas y sociedades humanas. 

Como fenómeno cultural, social y subjetivo, la paternidad tiene una enorme diversidad 

dentro del mismo individuo, entre los individuos de un mismo contexto sociocultural y en 

diferentes momentos históricos. Alatorre y Luna46 plantean que la paternidad es estructurada, 

definida e interpretada en un contexto sociocultural con sus distancias sociales y dimensiones. 

Para entender cómo se define la paternidad en un contexto determinado, es necesario considerar 

lo que comparten y lo que distingue a los diferentes grupos humanos: edad, etnia, orígenes 

sociales y sector de residencia; ya que las prácticas y significados de la paternidad no son 

homogéneos y universales. Por consiguiente, es necesario reconocer la multiplicidad de 

representaciones, prácticas e interpretaciones que los hombres hacen de su masculinidad y de la 

paternidad. La paternidad también es entendida como una relación social en la que se 

interrelacionan mecanismos sociales de regulación, mecanismos culturales de representación y 

 
44 FULLER, N. (Ed.). Paternidades en América Latina. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Fondo, 
2000.  
45 ALATORRE, J.; LUNA, R. Significados y prácticas de la paternidad en la Ciudad de México. En: FULLER, 
Norma (Eds.). Paternidades en América Latina. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo, 2000. pp. 
241-275. 
46 ALATORRE y LUNA, 2000. 
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mecanismos subjetivos que dan sentido a la vivencia personal. La paternidad se construye por 

medio de procesos socioculturales y subjetivos que dan lugar a las prácticas y a significaciones de 

la relación con los hijos e hijas. Dicha relación sólo se puede entender tomando en cuenta el 

posicionamiento tanto de los hombres como de las mujeres, con relación a los hijos e hijas47. 

En este orden, se reconoce la paternidad como una posición y función que se modifica 

históricamente según los cambios sociales, y tiene variaciones notables de una cultura a otra, así 

como en las distintas clases sociales y etnias dentro de un país. Asimismo, tiene especificidades de 

acuerdo con las particulares historias de vida de los hombres, y significados distintos a lo largo 

del ciclo de vida de un mismo sujeto. La paternidad responde, entonces, a las expectativas, la 

cultura, las necesidades económicas y las propias experiencias de los hombres como padres y 

como hijos.   

Tras realizar exploraciones etnográficas, Tubert48 advierte que es preciso superar aquello 

que daba por sentado y reconocer que, además de ser múltiples, las paternidades no tienen en su 

base la relación sexual entre la madre y quien la asume, no siempre son encarnadas por hombres, 

ni por una sola persona, la filiación no está determinada biológicamente y las ideologías de la 

procreación son también formas sociales: 

Los atributos de la paternidad (...) no suelen estar focalizados en una figura única, 
ni  hay una relación biunívoca entre padre e hijo/a; la paternidad se diferencia 
claramente de la generación; las ideologías de la procreación aparecen como 
metáforas de la paternidad social y no a la inversa: la relevancia del progenitor 
depende de la noción de filiación, que es un concepto social y no biológico; la 
relación sexual entre la madre y la persona que detenta las responsabilidades 
paternas no es un factor constante y necesario, y; la persona que ostenta la parte 
fundamental del haz de responsabilidades recíprocas que configuran la 
paternidad no es necesariamente de sexo masculino49.  
 

En diferentes sociedades, en especial las Occidentales, el padre ha tenido las funciones de 

otorgar el apellido al hijo, sostenerlo económicamente y socializarlo. Al respecto, Narotzky 

encuentra que las funciones paternas son: “cuidado, acceso a recursos económicos, políticos, 

simbólicos, transmisión de conocimientos y de bienes"50; articulados en el sistema de parentesco, 

filiación y transmisión de una sociedad determinada. Estas funciones sociales pueden ser ejercidas 

por personas diferentes de quien engendró al hijo; en algunas sociedades, por el hermano de la 

madre o por una mujer51 (NAROTZKY, 1997), o por un padre sustituto.  Pero 

 
47 Idem, ibidem. 
48 TUBERT, Silvia. Figuras del padre. Madrid: Cátedra, 1997. 
49 TUBERT, 1997, p. 22. 
50 NAROTZKY, S.  El marido, el hermano y la mujer de la madre: algunas figuras del padre. En: TUBERT, S. 
(Comp.).  Figuras del padre. Madrid: Cátedra, 1997. p. 212. 
51 NAROTZKY, 1997. 
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independientemente de quien asuma el lugar, para la organización subjetiva y social la función 

paterna resulta definitiva: 

Si para la existencia de la humanidad el padre biológico cumple la función de 
iniciador de la vida, para la permanencia de la sociedad, como principio 
organizador, su función es fundamental. La posición asumida por los padres y las 
relaciones entre ellos, van a incidir en la forma como los hijos interioricen tanto al 
padre como a la madre y en la forma como asuman posteriormente el ejercicio de la 
maternidad y la paternidad. Se podría afirmar entonces, que el ser padre o madre se 
aprende desde la infancia. Las experiencias vividas en la infancia con los padres 
también inciden en la formación de su personalidad y en su identidad psicosexual52. 

 

Una vez efectuadas estas consideraciones básicas es posible abordar algunas implicaciones 

metodológicas que de ellas derivan.  

La legislación fuente fundamental en el abordaje de la paternidad  

 

Antes de abordar considerar el camino metodológico, debe considerarse, como ya se 

mencionó, que la paternidad tiene un lugar distinto a la maternidad, porque para ésta existe una 

evidencia biológica, la gestación.  A falta de tal evidencia, “la paternidad se evidencia por medio 

de la ley, […] estaba instituida, en tanto que la maternidad no lo estaba”53.   Al tratarse de una 

institución, la paternidad alude a un conjunto político, jurídico y social que se constituye su 

referente cultural y sostén en una sociedad determinada54.  Si legislación es reconocida como son 

fundamento y sostén de la institución del padre55, ocuparía un lugar central como fuente primaria 

en la investigación sobre ella.  

A partir de esto podría inferirse que la modificación en la base jurídica transformaría la 

institución que sostiene y con ello, la pregunta por la transformación de la paternidad, como 

institución, que hoy nos pone ante múltiples identidades, no sólo masculinas sino también 

paternas, podría encararse analizando las leyes y sus transformaciones.  

De tal manera, una conjetura orientadora sería que las transformaciones en la legislación, 

alrededor de la paternidad, reflejarían los cambios sociales y culturales de la época en que se 

promulgan.  Como fundamento y reflejo de transformaciones en la esfera social, el derecho, 

 
52 LAMUS, D. Representaciones sociales de maternidad y paternidad en cinco ciudades colombianas. Reflexión 
Política, Bucaramanga, v. 1, n. 2, p. 7. Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, 1999. Disponible 
en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1101021>.  Consultado en agosto 3 de 2016. p. 7. 
53 KNIBIEHLER, 1997, p. 120. 
54 HURSTEL, F. Las funciones del padre en la sociedad contemporánea post-industrial: riesgos antropológicos 
y subjetivos. En: ZAOUCHE-GAUDRON, Chantal (Ed.). La Problématique Paternelle. París: Eres, 2001. pp. 61-
74. 
55 KNIBIEHLER, 1997. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1101021
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según Pierre Legendre, es “la marea simbólica de lo social”56.  En este mismo sentido, Kevelson, 

citada por Stone57, plantea que la terminología, conceptos e ideas en un sistema de derecho son 

signos que ofrecen una comprensión profunda de los valores de una sociedad y de la relación 

entre el discurso legal y la práctica cotidiana. “Mas, como los preceptos del derecho cambian 

siempre, se puede ver el estudio del discurso legal como un diálogo abierto donde, de vez en 

cuando, surgen nuevos signos inesperados que profundizan nuestro entendimiento de las 

actividades y de las actitudes de una sociedad”58.  Esto abre la posibilidad de entender, a través 

del derecho, a la sociedad que se regula a través de él.    

Sin embargo, junto a la anterior oportunidad que la legislación tiene como fuente, también 

existen limitaciones inherentes a las características que le son propias y que no se pueden 

desconocer.  Las leyes dan cuenta de las coyunturas, de acontecimientos concretos e incluso de 

tendencias, más que de las estructuras y fenómenos de larga duración.  Ellas son también 

instrumentos de poder y dominación, que intentan organizar el dominio de lo doméstico, regular 

y ordenar, a través de sus prescripciones, lo cual podría llevar a desconocer el lugar de los padres 

en ese ámbito. Para encarar estas particularidades, un diseño metodológico que considere el 

entrecruzamiento con las condiciones sociales, políticas y económicas, en las cuales las leyes se 

promulgan, posibilitarían trascender lo coyuntural y lo concreto para permitir un acercamiento a 

la dinámica de una sociedad.  Igualmente, es preciso tener en cuenta, como plantea Poole59, que 

aunque las leyes sean prescriptivas e intenten uniformizar y unificar, no dejan de existir formas de 

resistirse a ellas, asumiendo conductas distintas a las prescritas que bien valdría la pena considera 

en un trabajo de investigación historiográfica que tenga a las leyes como fuente central.  Frente a 

la última de las dos limitantes mencionadas, podríamos agregar que la figura que se divulga en la 

legislación podría consistir en una representación estandarizada que corre el riesgo de borrar las 

particularidades de las familias, sosteniendo un modelo ideal, en un lugar mítico.  Bajo el 

principio de igualdad, la legislación, tendría una pretensión universalizadora y con ella puede 

desconocer las culturas locales, las particularidades sociales y aspectos de orden histórico, 

deviniendo en descontextualizados “regímenes de representación”60, lugares modernizados de 

violencia En este sentido, junto a la revisión del conjunto jurídico frente al tema, sería pertinente 

la pregunta por las representaciones y roles que se promueven alrededor de la figura de padre, y 

 
56 Citado por TUBERT, 1997, p. 296. 
57 STONE, M.  Desde las Siete Partidas a los Códigos Civiles norteamericanos.  Actas Irvine – 92, XI Congreso 
de la Asociación Internacional de Hispanistas, pp. 25-33, 1994, Asociación Internacional de Hispanistas. 
Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/11/aih_11_3_005.pdf>.  Consultado abril 6 de 
2016. 
58 STONE, 1994, p. 25-26. 
59 POOLE, D.  Visión, raza y modernidad. Lima: Casa de Estudios del Socialismo, 2000. 
60 ESCOBAR, A. La invención del Tercer Mundo. Bogotá: Norma, 1998. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/11/aih_11_3_005.pdf
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que irán consolidando identidades parentales, y su correspondencia con la compleja realidad de 

las familias para un tiempo y lugar específico.  De igual manera, explorar las prácticas concretas 

de los padres, en el espacio doméstico, permitiría reconocer la existencia de las propias “agencias” 

en las que se articularían sus identidades. Se partiría así del reconocimiento de unos padres, que 

tiene la particularidad de ser “agente de la construcción de su identidad que participa, bajo 

determinadas condiciones, dentro de un campo de relaciones de poder, de la organización de una 

posicionalidad y subjetividad múltiples”61 y así, no son simples cumplidores –o incumplidores-de 

mandatos legales.  

Desde el punto de vista metodológico, se pueden considerar entonces múltiples vías 

alrededor de dos asuntos básicos: las prescripciones dadas desde las leyes y las conductas de 

quienes ejercen la paternidad. Pero cómo entender la relación de ese objeto que es la legislación 

con las prácticas de quienes la ejercen: ¿Existe una relación de causalidad entre ellas? ¿tal relación 

sería unidireccional, bidireccional, de causalidad circular?  

Para intentar responder a las preguntas planteadas, y abordadas parcialmente a esta altura 

del texto, puede considerarse ahora la legislación, la cual es considerada para efectos de este 

trabajo, como un artefacto.  Pero: ¿Qué es un artefacto? ¿Es un objeto o una herramienta? 

Michael Cole62, desde la Psicología Cultural, aclara que no se reduce a ello. Un artefacto “es un 

aspecto del mundo material, que se ha modificado durante la historia de su incorporación a la 

acción humana dirigida a metas.  En virtud de los cambios realizados en su proceso de creación y 

uso, los artefactos son simultáneamente ideales (conceptuales) y materiales”63.  Al ser objeto de la 

acción humana, podría agregarse entonces el calificativo, cultural.    

Actualmente se alude a artefacto cultural para hacer referencia a múltiples objetos y 

dispositivos, atribuyéndose a todo producto de la acción humana, que da cuenta de la cultura de 

su creador y de sus usuarios; en fin, todo aquello que nos rodea. Pero una descripción de este 

tipo resulta insuficiente para comprender la naturaleza de tales artefactos.  Los artefactos 

culturales son efectivamente productos de la cultura que aluden a aspectos intangibles 

(conceptuales o simbólicos) como representaciones, creencias, sensibilidades y, asimismo, tienen 

un soporte material o físico: leyes, decretos, jurisprudencia, entre otros. De tal manera, su 

significado excede la base tecnológica y es sensible a las trasformaciones en las mentalidades, la 

situación política, económica, social y cultural.   

 
61 CORONIL apud BUSTOS, G.  Enfoque Subalterno e Historia Latinoamericana.  En: Fronteras de la historia.  

Bogotá: ICANH, 2002. p. 265. 

 
62 COLE, M. Psicología cultural. Una disciplina del pasado y del futuro. Madrid: Morata, 1999. 
63 COLE, 1999, p. 114 - cursivas en el original. 
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Se puede profundizar en este concepto, en el marco de la Psicología Cultural, propuesta 

por Cole64, en cuya concepción, mente y cultura se determinan mutuamente, concibiendo esta 

última como el medio exclusivo de la existencia humana, que funciona como restricción y como 

herramienta de la acción, simultáneamente.  

Como se mencionó, la naturaleza de los artefactos es dual y, en razón de que ellos integran 

la cultura, la cual deviene simultáneamente material y simbólica, no siendo reductible a patrones 

de conducta y productos materiales. La cultura es, según Cole65, un mecanismo de control, el 

pensamiento humano tiene siempre un carácter social y la acción humana siempre está mediada 

por artefactos. La cultura es entonces constituida y transformada por los artefactos de las 

generaciones precedentes que se integrarían en un conjunto altamente estructurado.   

Desde este punto de vista, la legislación puede concebirse como un artefacto cultural y con 

ello se reconoce que las leyes tienen un aspecto simbólico, además del ya conocido aspecto 

material. Como artefacto cultural, la legislación es expresión y representación de la cultura: 

expresión, en tanto es resultado de la actividad intencionada, y representación porque de alguna 

manera da cuenta de lo que un colectivo considera. Como artefacto (material y simbólico), la 

legislación es expresiva, al recoger las ideas dominantes en una época y a la vez es prescriptiva al 

modelar discursos y prácticas. Así, además de representar la cultura, produce un conjunto de 

guiones, esquemas y modelos culturales que definen lo canónico y con ello modela 

comportamientos.   

En particular, en el campo de la familia,  

[el] Estado mediante innumerables actos jurídicos, leyes, normas selectivas y 
políticas públicas – por definición obligatorias y de alcance general –  contribuye 
activamente a la sedimentación, e incluso a la prescripción, de ciertos modelos 
específicos de familias, al volver algunos tipo de arreglos familiares como los 
apropiados en la medida en que son reconocidos por las leyes, elegibles por los 
proyectos y programas, sujetos de diversos derechos y prerrogativas sociales o de 
privilegios, exenciones u obligaciones fiscales, entre otros […].  El Estado 
desempeña un papel determinante en la prescripción de ciertos arreglos específicos 
que son erigidos como modelos de familia y reconocidos como legítimos en la 
espera pública66. 

 

Respondiendo a la pregunta planteada, diríamos que la legislación modela la actividad 

humana y se trasforma en virtud de ella, ajustándose a la dinámica de la cultura, de allí el valor 

que tiene como fuente central en la investigación sobre la paternidad.  

 
64 Idem, ibidem. 
65 Idem, ibidem. 
66 RICO, M. N.; MALDONADO, C.  ¿Qué muestra la evolución de los hogares sobre la evolución de las 
familias en América Latina?  En: Las Familias latinoamericanas interrogadas -  Hacia la articulación del diagnóstico, 
la legislación y las políticas. Santiago de Chile: CEPAL, UNFPA, 1991. p. 26. 
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Siguiendo a Muñoz67, es preciso considerar también, que el Derecho y su base pragmática: 

la legislación, se construyen sobre la base de una cultura escrita. La comunidad jurídica es una 

comunidad textual, cuyos integrantes se hayan vinculados alrededor de unos intereses 

profesionales compartidos, en torno a un limitado segmento de textos, las leyes, alrededor de los 

cuales desarrollan unas prácticas que también los identifican. Así, comparten ciertos textos y unas 

formas específicas de interpretarlos, las cuales son fundamentales en la aplicación del derecho a la 

cotidianidad de las personas que se rigen por él. El legislador sería el miembro más prominente 

de la comunidad jurídica, productor de textos, sobre los cuales los demás integrantes de la 

comunidad adelantarán el trabajo que les corresponde. Aquello que leen y escriben los miembros 

de un grupo socio-profesional específico (el de los juristas) es uno de los componentes que da a 

la la actividad jurídica y sus productos (las leyes, sentencias, decretos, entre otros), la forma de un 

artefacto literario68.  

Como tal, la legislación es “una forma discursiva que resulta de nuestras maneras de 

producir, acumular e interpretar un corpus textual específico”69. Para este autor, el Derecho es 

una “herramienta social” que regula la convivencia, pero tiene además un carácter simbólico que 

el mismo Muñoz reconoce en algún momento de su texto. Sin duda el Derecho no funcionaría 

sin la escritura y cumple su función social a través de los textos.  

De otro lado, y para efectos metodológicos del abordaje de la paternidad, es importante 

considerar la observación que hace Muñoz, para quien  

 
[…] detrás del texto de la ley se esconden otros textos, a saber: las exposiciones de 
motivos —documentos en los cuales se deja constancia de las razones de 
oportunidad y conveniencia para expedir una ley— y los informes solicitados por 
los congresistas a sus asesores. Legislar, pues, es redactar: así lo atestigua tanto el 
proceso como el resultado70. 

 
Así, abordar la paternidad desde la legislación, exigiría considerar los textos que una 

comunidad jurídica produce alrededor de este tema y es fundamental considera no solo la ley que 

se produce sino también el proceso que sigue para llegar a ella.  Pero los actores sociales que 

integran la comunidad que produce el texto jurídico tienen distintos lugares y por tanto sus 

intercambios se constituyen en relaciones de poder. 

 
67 MUÑOZ, D.  Cultura escrita y derecho - El derecho como artefacto literario. Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Medellín: Universidad de Antioquia, 2011. 
68 MUÑOZ, 2011. 
69 MUÑOZ, 2011, p. 98. 
70 Idem, ibidem, p. 102 - cursivas en el original. 
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Para comprender el juego de poderes que al interior de una comunidad jurídica se tiene 

para llegar a la producción de la fuente que nos interesa, Bourdieu (2000b)71 puede resultar 

esclarecedor.  De acuerdo con él, es preciso asumir la existencia de un campo jurídico, resultado 

de la pugna entre los distintos elementos que lo constituyen, los cuales no serían el producto de 

consideraciones racionales, ni exclusivamente una respuesta a demandas sociales.  Para este autor, 

el análisis de lo jurídico tiene como telón de fondo al Estado, el cual detenta el monopolio de la 

razón jurídica y el fortalecimiento de la formación de la burocracia como el aparato a través del 

cual hace presencia activa socialmente.  La razón jurídica es el soporte de la formación 

burocrática del Estado, el cual respalda la acción del Derecho a partir de la fuerza y en ello radica 

la eficacia de la razón jurídica.  

En esta vía, el Derecho es considerado por Bourdieu como la forma por excelencia del 

poder simbólico, que sería “[...] ese poder invisible que sólo puede ser ejercido con la complicidad 

de aquellos que no quieren saber que están sometidos al mismo o que lo ejercen”72.  De tal 

manera, el Derecho es un instrumento de conocimiento y comunicación, que legitima la 

dominación política de una clase social sobre otra por medio de la violencia simbólica. Esta lucha 

simbólica entre las clases se dirige a la conceptualización del mundo social de acuerdo a su 

interés, a través de un poder al mismo tiempo estructurado y estructurante. Interesa al autor 

cómo se construye y se presenta el Derecho, a partir de las acciones desplegadas por los agentes 

que intervienen en el campo jurídico. Con este concepto da cuenta de “la existencia de un 

universo social, relativamente independiente de las demandas externas al interior del cual se 

produce y se ejerce la autoridad jurídica”73.  En este espacio de la vida social, se desarrolla 

constantemente una lucha entre múltiples y variados actores, con fuerzas desiguales, que, sin 

embargo, deben aceptar las reglas propias de ese espacio social que marcan sus límites y 

posibilidades de acción dentro del mismo. 

Al tener un marco reglado, altamente estructurado, el Derecho es para Bourdieu 

ineludiblemente conservador, lo cual no puede perderse de vista al tener la legislación como 

fuente primaria central.  “Las instituciones jurídicas contribuyen universalmente, sin duda, a 

imponer una representación de la normalidad en relación con la cual todas las prácticas diferentes 

tienden a aparecer como desviadas, anormales, patológicas”74 y allí, paradójicamente, se explica 

las posibilidades de cambio social que pueden tener lugar mediante las luchas en el campo 

 
71 BOURDIEU, P. La fuerza del Derecho - Elementos para una sociología del Campo Jurídico. En: Poder, 
Derecho y clases sociales.  Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000b, pp.165-225. 
72 BOURDIEU, P. Sobre el poder simbólico.  En: Poder, Derecho y clases sociales.  Bilbao: Desclée de Brouwer, 
2000c. pp.165-225. p. 88. 
73 BOURDIEU, 2000c, p. 158. 
74 Idem, ibidem, p. 211. 
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jurídico con la acción de distintos grupos sociales que busquen su inclusión y reconocimiento. De 

tal manera, el campo jurídico tendría unas dinámicas variables, que oscilan entre el equilibrio y el 

conflicto, las cuales son importantes de tener en cuenta al considerar las leyes como fuente 

central en el abordaje historiográfico de la paternidad.   

Las disputas teóricas que se presentan en el derecho sobre el papel de sus fuentes, en 

especial de la jurisprudencia y las leyes, pueden leerse, en clave de este sociólogo, como una 

pugna típica al interior de un campo de poder.  La creación de las leyes, así como su efecto 

jurídico, son entonces el resultado de la confrontación entre las diferentes fuerzas actuantes al 

interior del campo jurídico y de la relación que este guarde con otros campos en el escenario 

social.  De tal manera, se crea y se recrea en los escenarios sociales y es permeado por la cultura, 

resultando finalmente como un producto cultural. 

Pero el Derecho no se queda sólo en el plano social, llega incluso a la dimensión subjetiva.  

Bourdieu75 postuló un efecto de normalización del Derecho, definiendo un adentro y un afuera 

de la condición de normalidad que crea. Si se lleva este asunto al campo de la investigación de la 

paternidad a partir de la legislación, resulta clave entender que esa legislación permea también la 

dimensión subjetiva y así termina instituyendo no solo la paternidad sino también a quienes la 

ejercen. Así lo sugiere Hurstel76, cuando al hablar del debilitamiento de la autoridad de los padres 

plantea que se produjo en el ámbito social pero se manifiesta en los enunciados del Derecho:  

“Es allí donde se hace trasmisible, al quedar fijado en  palabras, enunciados y significantes que 

pueden circular de boca en boca”77.  Así, el Derecho es también aquello que “‘instituye’ al sujeto: 

[…] Esta ‘institución’ del sujeto es la función propia de la genealogía, el lenguaje jurídico 

constitutivo de las redes del parentesco”78. 

 

A modo de síntesis 

 

La paternidad es una institución sobre la cual han influido fuerzas políticas, económicas, 

sociales en tanto el padre es potencia que tiene esas tres naturalezas: política, económica y social.   

Investigar la paternidad como institución, en una perspectiva historiográfica, colocaría en 

un lugar central el análisis de los cambios y continuidades en la legislación que se promulga y que 

atañe a la familia, a la luz de los contextos en que la legislación se produce y se recibe.  Tal 

pesquisa no podría desconocer las prácticas de los padres, definidas por elecciones subjetivas y 

 
75 Idem, 2000b. 
76 HURSTEL, F.  De los padres “ausentes” a los “nuevos padres”. Contribución a la historia de una 
transmisión genealógica colectiva. En: TUBERT, Silvia (Comp.). Figuras del padre. Madrid: Cátedra, 1997. 
77 HURSTEL, 1997, p. 296. 
78 Idem, ibidem, p. 296. 
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atravesadas por condiciones de clase, raza y etnicidad.  Estas prácticas podrían acercarse o 

distanciarse de las prescripciones que las leyes establecen y tales distanciamientos, al ser juzgados 

como comportamientos desordenados o anómalos, podrían motivar nuevas leyes procurando el 

control de las conductas y con ello, el restablecimiento del orden. 

Se trata entonces de una perspectiva sistémica que reconoce en las prescripciones, las 

prácticas y los contextos, un sistema donde la causalidad circular es característica.  Así, las 

prescripciones, las prácticas y las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, terminan 

definiendo qué es la paternidad, como institución, en un determinado tiempo y lugar.    

Como institución la paternidad está fundamentada e instituida sobre las leyes y la manera 

como el historiador las comprenda definirá las posibilidades que tenga ante esta importante 

fuente primaria. Una mirada amplia, enriquecida por un enfoque transdisciplinar del asunto, 

amplificaría también las posibilidades para la labor historiográfica. Desde los aportes de la 

Psicología Cultural, la Sociología y el Derecho se reconoce que su compendio, la legislación, es un 

artefacto cultural y literario, producto de las interacciones en un campo de poder. Como artefacto 

cultural, el trabajo con la legislación posibilitaría indagar por la representación que hace de la 

cultura en la cual se inscribe y la prescripción de modelos culturales, guiones y roles. Como 

artefacto literario, interesarían las comunidades letradas en donde se producen, acumulan e 

interpretan.  Y al reconocerse el Derecho como la forma por excelencia del poder simbólico, un 

instrumento de conocimiento y comunicación, que legitima la dominación política de una clase 

social sobre otra, por medio de la violencia simbólica, posibilitaría indagar por las fuerzas en 

pugna que al interior de este campo de poder tienen lugar por alcanzar el monopolio de la razón 

jurídica.   
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Resumo: No conceito de “intervenções genitais femininas” podem ser incluídas várias práticas, 
identificadas sob diversas terminologias. Embora ocorram em muitas partes do mundo, as 
práticas que mobilizam maiores discussões são as realizadas em África. Neste artigo, pretende-se 
problematizar algumas concepções de raça e gênero que embasam representações ocidentais 
sobre as intervenções genitais femininas e as mulheres africanas. 
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A expressão “intervenções genitais femininas” é aqui empregada para referir uma grande 

diversidade de procedimentos, que variam de acordo com a região geográfica e/ou o grupo 

praticante. Para cada um destes, as intervenções genitais podem também possuir denominações e 

significados distintos, sendo passíveis de sofrer transformações com o tempo. Essas práticas 

ainda são identificadas sob diferentes termos em línguas locais e sob determinadas “tipologias” 

estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)79.  

 
79 A primeira classificação da OMS para essas práticas foi apresentada em 1995. Porém, um estudo publicado 
em 2006 constatou que as intervenções reais não se enquadravam facilmente naquele sistema de classificação. 
De forma geral, havia divergências entre a descrição das próprias mulheres sobre a operação pela qual 
passaram, o procedimento verificado pelos médicos no exame clínico e o enquadramento dessas práticas nas 
tipologias da OMS. Em 2007, portanto, essa primeira versão foi revisada, dando origem à classificação atual. 
Nesta, a então denominada “mutilação genital feminina” é classificada em quatro tipos, sendo eles: Tipo I: 
Remoção parcial ou total do clitóris e/ou do prepúcio (clitoridectomia); Tipo II: Remoção parcial ou total do 
clitóris e dos pequenos lábios, com ou sem excisão dos grandes lábios (excisão); Tipo III: Estreitamento do 
orifício vaginal através da criação de uma membrana selante, pelo corte e aposição dos pequenos lábios e/ou 
dos grandes lábios, com ou sem excisão do clitóris (infibulação); Tipo IV: Todas as outras intervenções nefastas 
sobre os órgãos genitais femininos por razões não médicas, por exemplo: punção/picar, perfuração, 
incisão/corte, escarificação e cauterização. Convém ressaltar que este sistema de classificação corresponde a 
uma simplificação dessas práticas, podendo não refletir a amplitude de variações dos procedimentos. Além 
disso, as informações que originam a construção dessas tipologias, em geral, carecem de estudos mais 
aprofundados e melhor embasados, como reconhece a própria OMS. Cf.: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE (OMS) et al. Eliminação da mutilação genital feminina: Declaração conjunta OHCHR, ONUSIDA, PNUD, 
UNECA, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS. Lisboa: Associação para o Planeamento 
da Família, 2009. p. 6 e 28. 
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A antropóloga Christine J. Walley80, que se refere às intervenções genitais realizadas em 

mulheres como “operações genitais femininas”, destaca que as designações mais usuais para as 

mesmas são carregadas de características de um discurso dicotômico. Dentre os termos mais 

comuns estão “circuncisão”, que sugere uma associação inadequada com a circuncisão masculina, 

e a expressão “mutilação genital feminina”, que carrega a ideia de que a violência é implícita a 

essas práticas. Assim, enquanto a primeira designação sinaliza uma noção de tolerância e 

relativismo, a segunda, que integra a maioria dos discursos internacionais que se opõem a essas 

intervenções genitais, implica uma ideia de ultraje moral81. Considerando questões como essas, no 

presente trabalho é empregada a expressão “intervenções genitais femininas”. Esta alternativa 

decorre da compreensão de que todas as práticas que, de alguma maneira, alteram os órgãos 

genitais das mulheres são formas de intervenção – ainda que apresentem métodos e motivações, 

aparentemente, distintas.82 

Embora ocorram em várias partes do mundo, são as intervenções genitais realizadas em 

mulheres africanas as que incitam maiores discussões.83 Com esse pressuposto, Christine Walley 

lembra que  

A questão das operações genitais femininas atinge numerosos nervos, pois desafia 
tanto noções fundamentais do corpo, do eu, da sexualidade, da família e da 
moralidade, quanto também toca em tensões relacionadas à diferença cultural, à 
relação entre mulheres e tradição e ao legado das representações da era colonial nas 
relações de gênero em países não-ocidentais84. 

 

De forma geral, as representações coloniais em torno de África, mencionadas por Walley, 

foram engendradas por um olhar eurocêntrico, que vigora ainda hoje. Neste sentido, a 

perspectiva euro-americana acerca das intervenções genitais femininas constitui um bom exemplo 

para se verificar a incidência, em especial, de determinadas representações ocidentais em torno de 

raça e gênero. No discurso hegemônico ocidental, a então denominada “mutilação genital 

feminina” adquire uma conotação implicitamente racial, sendo vista como uma prática quase que 

característica da África. As mulheres africanas, por sua vez, são comumente representadas como 

vítimas passivas das próprias circunstâncias histórico-sociais. A partir dessas questões, o presente 

 
80 WALLEY, Christine J. Searching for “voices”: Feminism, anthropology, and the global debate over female 
genital operations. Cultural Anthropology, v. 12, n. 3, American Anthropology Association, 1997. Disponível em: 
<https://anthropology.mit.edu/sites/default/files/documents/walley_searchingvoicespdfrad.pdf>. Acesso 
em: 04 jan. 2017. 
81 WALLEY, 1997. 
82 Além disso, ao crer que o julgamento dessas práticas cabe apenas a cada mulher que a(s) vivencia(m), o 
termo “intervenção” parece adequado, visto que não pressupõe um juízo de valor. 
83 Embora muitas referências apontem sua presença sobretudo em países africanos, há registros e informações 
da passagem dessas práticas pela América (Estados Unidos e Colômbia, por exemplo), na Europa (França, 
Portugal e Inglaterra), na Ásia (Indonésia, Índia e Malásia) e até mesmo na Oceania (Austrália). 
84 WALLEY, op. cit., p. 406 – tradução nossa. 
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artigo busca problematizar alguns desses pressupostos, presentes principalmente em periódicos e 

documentos internacionais, que tendem a limitar investigações em torno daquelas práticas. Cabe 

pontuar que as reflexões aqui apresentadas são derivadas da pesquisa desta autora em torno das 

intervenções genitais femininas realizadas na Guiné-Bissau. 

 

A noção racial implícita no discurso hegemônico 

 

Como aponta o historiador Johnni Langer85, o continente africano sempre foi um dos 

locais favoritos do imaginário ocidental para a manifestação de diversos simbolismos e fantasias. 

Um dos mais persistentes estereótipos vinculados a África é o de que nela se desenvolviam 

culturas nativas selvagens e perigosas, ou etnias primitivas que viviam de forma semelhante aos 

nossos antepassados mais remotos86. Sob a perspectiva europeia, nos territórios africanos não 

haveria escrita, nem Estado organizado ou grandes construções – características que, na visão 

ocidental, diferenciavam as culturas “superiores” das “primitivas”87. Essa noção abriu espaço para 

o discurso em torno de um suposto “direito de o mais forte proteger o mais fraco”88. A 

construção dessa condição social imaginária foi fundamental para o domínio colonial europeu89. 

Ao sentimento de superioridade cultural, formado nos séculos XVIII e XIX, soma-se, sobretudo, 

as teorias raciais. Estas defendiam a hierarquização da humanidade a partir da concepção de raça, 

identificada principalmente através de características físicas. Nessa concepção, os africanos eram 

situados em um estágio inicial de evolução, quando comparados aos europeus. 

As representações em torno de África, todavia, não apenas legitimaram as aspirações de 

expansão econômica e política dos impérios europeus. Elas tiveram outra relevante e mais 

duradoura consequência: construíram um referencial de história africana que teve como modelo a 

própria civilização ocidental90. Desse modo, embora a forma aparente do imaginário ocidental 

sobre o continente africano possa mudar, sua base permaneceu quase inalterada até nossos dias91.  

Nesse sentido, a maioria dos discursos ocidentais sobre as intervenções genitais femininas 

representam uma boa oportunidade de verificar essa questão relativa ao imaginário criado em 

torno de África. Uma das características desses discursos manifesta-se na noção de raça, que 

 
85 LANGER, Johnni. Civilizações Perdidas no Continente Negro: o imaginário arqueológico sobre a África. 
Mneme: revista de humanidades. v.7, n.14, fev./mar. 2005. 
86 LANGER, 2005. 
87 Idem, ibidem, p. 57. 
88 SARRAUT apud BETTS, Raymond F. A dominação europeia: métodos e instituições. In: BOAHEN, Albert 
Adu (Org.). História geral da África, VII: África sob dominação colonial, 1880-1935. 2.ed. rev. Brasília: 
UNESCO, 2010. p. 355. 
89 BETTS, 2010. 
90 Para uma discussão mais direcionada a essa questão, cf. LANGER, 2005. 
91 LANGER, op. cit. 
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indica uma correlação entre as representações coloniais e as contemporâneas. Durante o período 

colonial, algumas etnografias portuguesas sobre a Guiné-Bissau, por exemplo, definiram a 

circuncisão masculina como uma prática característica ou particular da “raça negra”92. Dentre 

elas, podemos citar o estudo etnográfico de Landerset Simões, Babel Negra, publicado em 1935, 

que afirmou ser o corte do prepúcio uma prática da “maioria dos povos da raça negra”93. Ainda 

de acordo com Simões, “a vida moral e social do negro anda fortemente ligada a esta 

cerimónia”94. Cabe destacar que este discurso está diretamente relacionado à ideia de que esses 

indivíduos, tidos como “primitivos” e “selvagens” pela ótica ocidental, cultivavam “usos e 

costumes” exóticos ou excêntricos – quando não fossem “bárbaros”. 

No final do século XX, a circuncisão masculina parece ser menos discutida, sendo, ao que 

tudo indica, encarada de forma menos controversa. Já as intervenções genitais femininas – 

especialmente aquelas ocorridas em África – passam a ser enfaticamente abordadas, em geral sob 

forma de crítica, pelas mídias, instituições e organizações internacionais. Esse discurso, que 

prevalece na atualidade, apresenta, contudo, muitas semelhanças com o do período colonial. 

Nesse caso, alguns artigos publicados em periódicos portugueses nos auxiliam a perceber a 

continuidade dos enunciados que colocam essas práticas como “tipicamente africanas”. Em 1983, 

por exemplo, a revista lisboeta Mulheres apresentou um texto no qual a autora mencionou a 

ocorrência do que chamou de “mutilações eróticas” apenas em países africanos, como Egito, 

Somália, Sudão, Etiópia e Djibuti95. Além disso, Helena Neves, a autora do texto, também 

mencionou uma citação de um suposto “especialista em erotismo africano”96 sobre o tema, 

reiterando, dessa forma, a noção de que aquelas práticas se realizariam apenas em África. Por fim, 

Neves ainda comparou as intervenções genitais femininas à prática das “mulheres negras 

ostentando nos lábios enormes tabuleiros”97 – reiterando, assim, o viés racial de seu discurso. 

Já às vésperas do século XXI, em 1999, o jornal lusitano Público exibiu um artigo no qual 

uma criminalista dissertou sobre o que entendia ser uma “prática ainda generalizada em vários 

países, designadamente africanos”98. Poucos meses depois, o mesmo periódico colocou 

 
92 Os estudos etnográficos coloniais tinham, na época, a função de registrar e/ou de codificar as tradições de 
determinado povo. Estas tradições, por sua vez, eram entendidas então como sinônimos de uma cultura 
estática, permanente. Produzida entre os séculos XIX e XX, essa literatura contribuiu em grande medida para a 
construção de imaginários sobre o continente africano e seus habitantes. 
93 SIMÔES, Landerset. Babel negra: etnografia, arte e cultura dos indígenas da Guiné. Porto: O Comércio do 
Porto, 1935. Disponível em: < http://purl.pt/1348>. Acesso em: 10 jan. 2016. p. 121. 
94 SIMÕES, 1935, p. 87. 
95 NEVES, Helena. Mutilações sexuais: 100 milhões de mulheres! Mulheres, Lisboa, jan. 1983. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_154154>.  Acesso em: 13 ago. 2015. p. 17. 
96 NEVES, 1983, p. 17. 
97 Idem, ibidem, p. 17. 
98 BELEZA, Teresa Pizarro. Excisões. Público, Lisboa, 12 mai. 1999. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_154425>. Acesso em: 13 ago. 2015. p. 9. 
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novamente em pauta a questão das intervenções genitais femininas. Desta vez, a jornalista Ana 

Gomes Ferreira99 discorreu sobre a biografia de Fauziya Kassindja, lançada em Portugal naquele 

mesmo ano100. Em seu texto, Ferreira ponderou a existência de variações entre essas práticas, 

mas, quanto ao contexto geográfico em que se realizam, apenas mencionou que “este tipo de 

mutilação é praticada em 28 países africanos”101. 

De modo geral, a associação das intervenções genitais femininas ao continente africano é 

feita de forma explícita, conforme mencionado anteriormente. No entanto, às vezes esse discurso 

aparece de forma mais discreta, nas entrelinhas, o que ocorre, frequentemente, nos documentos 

internacionais que se opõem àquelas práticas. Como exemplo, é possível citar a Eliminação da 

mutilação genital feminina: Declaração conjunta OHCHR, ONUSIDA, PENUD, UNECA, UNESCO, 

UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS102, promovida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em parceria com diversos outros órgãos internacionais103. Nesse relevante 

documento internacional há uma lista de países onde as referidas práticas estão documentadas, 

havendo estimativas de sua ocorrência a nível nacional. Nessa relação constam praticamente 

apenas países da África – a única exceção é o asiático Iêmen, dentre os 27 africanos 

mencionados104. 

Ainda que no continente africano haja, de fato, grande ocorrência dessas práticas, sua 

presença é também reconhecida em países da Ásia, incluindo no Oriente Médio, e em certos 

grupos étnicos da América Central e do Sul. De acordo com recente artigo publicado pela BBC, 

as intervenções genitais femininas são comuns entre duas comunidades indígenas da Colômbia. 

Uma delas é a segunda maior comunidade indígena do país, os emberá, e a outra é composta pelos 

nasa, do Estado do Cauca, que também integra a Colômbia105. Na Indonésia, especialmente na 

província de Gorontalo, mas também na capital, ocorre o mesmo, havendo grande resistência 

popular e também das autoridades religiosas às tentativas de proibição dessas práticas por parte 

 
99 FERREIRA, Ana Gomes. A ferida de Fauziya Kassindja. Público, Lisboa, 31 jul. 1999. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/noticias/jornal/a-ferida-de-fauziya-kassindja-121733>. Acesso em: 13 ago. 2015. 
100 Fauziya Kassindja é uma jovem togolesa que, de acordo com o artigo, aos dezesseis anos fugiu da 
“mutilação genital” e do “casamento forçado”. O “caso Kassindja” se tornou histórico por ser a primeira 
concessão de asilo nos Estados Unidos motivada por “perseguição com base no gênero”. Sua biografia, O 
Silêncio das Lágrimas (título original: Do they hear you when you cry?), foi publicada em 1999 por uma editora 
portuguesa. 
101 FERREIRA, op. cit., s/p – destaque nosso. 
102 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE et al. Eliminação da mutilação genital feminina: Declaração 
conjunta OHCHR, ONUSIDA, PNUD, UNECA, UNESCO, UNFPA, ACNUR, UNICEF, UNIFEM, OMS. 
Lisboa: Associação para o Planeamento da Família, 2009. 
103 A Declaração conjunta constitui um apelo aos Estados e instituições em prol da intensificação de ações 
específicas e concretas para a eliminação da então denominada “mutilação genital feminina (MGF)”. 
104 OMS et al., 2009, p. 34. 
105 KOSOY, Natalio. O drama silencioso da mutilação genital feminina na Colômbia. BBC, 19 jul. 2016. 
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36809717>. Acesso em: 18 mai. 2017. 
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do governo106. Na Malásia, por sua vez, a maior parte das mulheres muçulmanas possui algum 

tipo de intervenção genital, sendo o procedimento hoje realizado quase sempre em clínicas 

particulares, por profissionais de saúde treinados, uma vez que a prática não é ilegal no país107. 

Além disso, é interessante lembrar que, em meados do século XIX, as intervenções genitais 

femininas ocorriam também na Inglaterra e nos Estados Unidos. Naquela época, a masturbação 

feminina era vista como a possível causa de inúmeros distúrbios emocionais e psicológicos, e a 

chamada “clitoridectomia” era considerada um tratamento médico108. 

Dessa forma, o direcionamento do discurso sobre as intervenções genitais femininas 

basicamente para o continente africano torna inevitável uma reflexão sobre o que, de fato, o 

embasa. Os modos como os contornos do debate ocidental sobre o tema dialogam com certas 

representações ocidentais em torno de África nos permitem inferir que há um viés racial naquele. 

A pressuposição de que tais “práticas mutilatórias”, como são entendidas na percepção ocidental, 

são características de um “povo africano”, retoma não apenas uma noção equivocada de 

homogeneidade do continente, como também a ideia de que todos os africanos pertencem a uma 

“raça negra”. Afinal, como mencionado inicialmente, a concepção de que em África sempre se 

desenvolveram culturas e/ou práticas exóticas ou primitivas ainda perdura no imaginário 

ocidental. 

Esse discurso hegemônico que aponta que as intervenções genitais femininas são “típicas” 

de África, por sua vez, legitima as ações voltadas quase que exclusivamente para o continente. 

São raros os programas de eliminação dessas práticas ou mesmo pesquisas estatísticas em torno 

de sua existência em países não africanos, o que inviabiliza a constatação da real prevalência 

desses procedimentos. Neste sentido, é minimamente curioso que os documentos internacionais 

e, consequentemente, as intervenções em torno das intervenções genitais femininas sejam 

direcionadas quase unicamente para o continente africano. Parece ser fundamental, portanto, 

colocarmos em dúvida os interesses de grandes instituições internacionais e de determinados 

países estrangeiros em relação à África nesse aspecto. 

 

 
106 FRANCE PRESSE. Circuncisão feminina, o pesadelo das meninas na Indonésia. G1, 28 mar. 2017. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/circuncisao-feminina-o-pesadelo-das-meninas-na-
indonesia.ghtml>. Acesso em: 18 mai. 2017. 
107 KASZTELAN, Marta. A circuncisão feminina é cada vez mais popular na Malásia. VICE, 06 mar. 2015. 
Disponível em: <https://www.vice.com/pt_br/article/ezg5w7/a-circuncisao-feminina-cada-vez-mais-popular-
na-malsia>. Acesso em: 18 mai. 2017. 
108 A designação “clitoridectomia” se refere normalmente à operação cirúrgica de remoção do clitóris. Neste 
caso, a terminologia em questão, dotada de conotação científica/médica, parece ter funcionado como uma 
forma de legitimar a prática. Na classificação instituída pela OMS, a terminologia “clitoridectomia também é 
utilizada para referenciar um dos “tipos” de “mutilação genital feminina”. Vide nota de rodapé n.1 (OMS et al., 
2009). 
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A questão de gênero no discurso ocidental sobre as práticas  

 

Nenhuma categoria social existe em isolamento privilegiado; cada uma existe numa relação 

social com outras categorias. Nesse sentido, a questão racial não pode ser dissociada da noção de 

“gênero”, tanto para compreendermos melhor as relações e os discursos coloniais quanto os 

contemporâneos. A pesquisadora Anne McClintock109 aponta, inclusive, que a dinâmica do 

gênero foi, desde o início, fundamental para assegurar e manter o empreendimento imperial. 

Assim, a construção de uma legitimidade na subordinação do colonizado dependia da invenção 

de uma concepção de raça e gênero. Neste aspecto, é imprescindível lembrar que, na sociedade 

colonial, desenvolveu-se a noção de que a mulher negra seria inferior ao homem negro. Este era 

um reflexo da perspectiva patriarcal europeia, que via a mulher, de forma geral, como inferior e 

incapaz.   

Homens e mulheres não vivenciaram o imperialismo da mesma maneira, assim como suas 

experiências no mundo contemporâneo também são distintas. Para muitas mulheres, aliás, as 

experiências coloniais não acabaram em definitivo com o advento da independência. Dessa 

forma, é fundamental estarmos atentos às continuidades do imperialismo, que persiste – ainda 

que com outros “colonizadores” e sob formas mais sutis, inovadoras e variadas, como pontua 

McClintock110. Nesse sentido, muitas literaturas euro-americanas que se opõem às intervenções 

genitais femininas podem fornecer um interessante panorama das representações ocidentais sobre 

as mulheres africanas. Como notou Christine Walley111, há, de forma geral, uma tendência em 

caracterizar essas mulheres como vítimas completamente oprimidas pelo patriarcado, pela 

ignorância, ou ambos. 

Nos documentos internacionais, as intervenções genitais femininas são comumente 

associadas a uma conjuntura de desigualdade de gênero e a uma forma de controle social sobre a 

mulher, como ocorre na Declaração Conjunta Eliminação da mutilação genital feminina112. A 

justificativa para essa afirmação, de acordo com esse documento, é de que aquelas práticas seriam 

responsáveis por perpetuar papéis de gênero que são desiguais e prejudiciais para as mulheres. 

Em dois folhetos da campanha da União Europeia (UE) para eliminação das intervenções 

genitais femininas é estabelecida uma correlação entre essas práticas e uma aparente falta de 

 
109 MCCLINTOCK, Anne. Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas: Unicamp, 
2010. 
110 MCCLINTOCK, 2010. 
111 WALLEY, 1997. 
112 OMS et al., 2009. 
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autonomia das mulheres113. Em um deles, publicado em 2010, aponta-se que a eliminação da 

“mutilação genital” seria um dos pressupostos para o cumprimento dos “Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”114. Dentre estes, estariam a promoção da igualdade de gênero e o 

empoderamento, bem como a capacitação das mulheres115. Dessa forma, na perspectiva desse 

folheto, assim como do outro relativo à mesma campanha, a “mutilação genital” teria como 

objetivo controlar a sexualidade e autonomia das mulheres116. 

Ainda é possível acrescentar que, na perspectiva ocidental, as razões para a manutenção 

dessas “práticas mutilatórias” estariam diretamente relacionadas à desvalorização da posição 

socioeconômica da mulher. É esta a noção explicitada no Programa de Acção para a Eliminação da 

Mutilação Genital Feminina117, promovido por iniciativa de uma instituição portuguesa, mas que 

também conta como o apoio de agências da ONU. Esse documento ainda expressa que aquelas 

práticas representariam “uma relação assimétrica de poder, subalternizando o papel do género 

feminino, quer na esfera privada, quer na esfera pública”118. 

Além disso, os discursos em torno das intervenções genitais femininas ainda trazem à tona 

noções ligadas a uma suposta ignorância e pobreza das mulheres africanas. Na Declaração conjunta 

consta que homens e mulheres que defendem a manutenção “mutilação genital” seriam pessoas 

ignorantes, que não refletem sobre suas ações: seria um apoio “acrítico”119. Esse discurso 

estabelece um determinado juízo de valor que, diversas vezes, é reiterado por artigos publicados 

em periódicos. Foi o que fez Fran Hosken em uma publicação de fins de 1970, nos Estados 

Unidos. Em um de seus artigos, a autora afirmou que as mulheres com as quais conversou em 

toda a África pensavam que as intervenções genitais femininas fossem feitas em todo o mundo, e 

que elas riam quando dizia o oposto120. Na concepção de Hosken, as “mulheres rurais”, 

“agricultoras de subsistência e as mães das quais o futuro da África depende”, constituiriam as 

maiores vítimas da prática. Essas seriam, em suas palavras, “mutiladas pelas suas famílias, 

 
113 Liderada pela Anistia Internacional da Irlanda, a campanha europeia visa “colocar a mutilação genital 
feminina no topo da agenda da UE”, uma vez que entende a prática como “transfronteiriça”. Cf. AMNESTY 
INTERNATIONAL; END-FGM. Fim à mutilação genital feminina – Uma estratégia para as instituições da União 
Europeia. END-FGM; Amnesty International, 2009-2012. p.2 e 5. 
114 END-FGM. Eliminar a mutilação genital feminina para promover o cumprimento dos objectivos de desenvolvimento do 
milênio. END-FGM, 2010. Trata-se de um conjunto de oito metas estabelecidas pela ONU no ano 2000, no 
caso. Estas deveriam ser cumpridas até 2015 e contaram com o apoio de 191 Estados-membros. 
115 END-FGM, 2010. 
116 AMNESTY INTERNATIONAL e END-FGM, 2009-2012; END-FGM, op. cit. 
117 GRUPO DE TRABALHO INTER-SECTORIAL SOBRE A MGF/C. Programa de Acção para a Eliminação 
da Mutilação Genital Feminina (2007-2010). Associação para o Planeamento da Família: Lisboa, 2009.  
118 GRUPO DE TRABALHO INTER-SECTORIAL SOBRE A MGF/C, 2009, p. 20. 
119 OMS et al., 2009, p. 7. 
120 HOSKEN, Fran P. Female mutilation in Somalia tests "human rights" doctrine. Women's International 
Network, Lexington, MA [EUA], 9 mai. 1978. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_154643>. 
Acesso em: 13 ago. 2015. 
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negligenciadas pelos seus próprios governos e agências internacionais, e ignoradas pelas suas 

irmãs no setor moderno”121. Dessa forma, a autora enfatizou não apenas uma noção de 

ignorância e de pobreza atribuída a essas mulheres, mas também as situou em um locus oposto ao 

das “mulheres do setor moderno”. Mais de duas décadas depois, outro artigo sobre as 

intervenções genitais femininas, publicado em um periódico português, apontou que as 

“mulheres que são submetidas à mutilação genital [...] são iletradas e vivem numa pobreza 

extrema”, e que não têm como a evitar122. Como é possível notar, esses discursos têm em comum 

o fato de limitarem as mulheres africanas a vítimas passivas das próprias circunstâncias histórico-

sociais. 

Essa representação pejorativa sobre as africanas, especialmente quando o assunto são as 

intervenções genitais femininas, ainda pode apresentar outro enfoque. De modo frequente, as 

mulheres em África também são vistas como impedidas de expressar suas vozes, ou como tendo 

uma compreensão defeituosa ou confusa se falam a favor das intervenções genitais. Segundo 

Christine Walley, presume-se que as “mulheres do Terceiro Mundo”123 são dominadas por uma a-

histórica “tradição” patriarcal124, supostamente mais severa do que aquela na Europa ou nos 

Estados Unidos. 

Um olhar mais atento sobre essas representações ocidentais nos mostra que, de forma 

geral, é uma perspectiva eurocêntrica que engendra a maior parte dos discursos hegemônicos 

sobre as intervenções genitais femininas. Esses enunciados quase sempre carecem de análises 

mais aprofundadas dos contextos e das experiências das mulheres sobre essas práticas. Nesse 

sentido, alguns dados demonstram que pode estar equivocada a noção de que as intervenções 

genitais femininas representam formas de opressão dos homens sobre as mulheres, por exemplo.  

Em uma pesquisa recente elaborada por uma instituição da própria Organização das 

Nações Unidas (ONU) aponta-se que em países como o Chade, a Guiné Conacri e a Serra Leoa 

existem mais homens do que mulheres se colocando contra as intervenções genitais femininas125. 

O mesmo artigo ainda acrescenta que, na Guiné-Bissau, as mulheres que passaram pela prática 

são “tendencialmente mais favoráveis à sua continuação”126. Esses dados indicam, portanto, um 

possível equívoco de determinadas pressuposições ocidentais e corroboram para a necessidade de 

uma reflexão em torno da transposição para África daquilo que é visto como um tipo de violência 

com base no gênero no mundo ocidental.  
 

121 HOSKEN, 1978, s/p – tradução nossa. 
122 FERREIRA, 1999, s/p. 
123 WALLEY, 1997, p. 419. 
124 Idem, ibidem, p. 420. 
125 BICHO, Francisca. 34% de mulheres na Guiné-Bissau favoráveis à mutilação genital. DW África, 23 jul. 
2013. Disponível em: <http://p.dw.com/p/19DH4>. Acesso em: 13 ago. 2017. 
126 BICHO, 2013, s/p. 
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A Guiné-Bissau, aliás, é um exemplo da convivência de diversas opiniões de mulheres 

sobre as intervenções genitais femininas. Enquanto muitas delas são a favor da continuação da 

prática, como aponta a pesquisa supracitada, outras encontram formas de se organizarem contra 

ela. A organização não-governamental Sinin Mira Nassiquê127 é uma prova disso: formada em 1966, 

por um grupo de mulheres guineenses, a ONG visa à implantação do “fanado alternativo”128. 

Neste, as mulheres mantêm todo o ritual que envolve a iniciação da menina, mas excluem o corte 

da genitália129. Esses elementos evidenciam uma dinâmica de agência feminina em África sobre a 

qual a Guiné-Bissau está longe de ser um caso isolado. Além daquela, existem outras 

organizações atuais de mulheres africanas, dentro e fora do continente, que se posicionam de 

múltiplas formas em relação às intervenções genitais femininas. 

A questão do controle da sexualidade feminina, que envolveria a suposta extirpação do 

prazer das mulheres que passam por intervenções genitais, é outro aspecto que merece maior 

atenção. Esse ponto, muito explorado pelas mídias quando o tema são as referidas práticas, é um 

argumento falível porque muitas das mulheres afirmam sentir prazer e ter uma vida sexual 

satisfatória130. É o que ocorre no caso guineense, de acordo com entrevistas realizadas pelos 

pesquisadores Joacine Moreira e Fafali Koudawo131. Nesse caso, boa parte das mulheres que 

passaram por intervenções genitais disseram ter uma vida sexual “igual às outras” e que “sentem 

prazer como qualquer mulher”132. De modo semelhante, a pesquisa de campo de Cremilde 

Alves133, que também contou com depoimentos de mulheres guineenses que passaram por 

intervenções genitais, teve como conclusão que a realização da prática não pressupõe que elas 

não sintam prazer sexual, como muitos apontam. A pesquisadora pondera, inclusive, que naquele 

 
127 O nome Sinin Mira Nassiquê, de origem mandinga, significa "olhar para frente, olhar o futuro". Cf. BRANCO, 
Sofia. ONG Guineense luta contra excisão feminina. Público, Lisboa, 15 mai. 2002. Disponível em: 
<https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-
143166>. Acesso em: 24 ago. 2015.  
128 A designação “fanado” diz respeito à cerimônia de iniciação e/ou o corte dos genitais que, de forma geral, 
integra o ritual de passagem. Na Guiné-Bissau, o termo “fanado” indica tanto a prática feminina quanto a 
masculina, independente do tipo de intervenção realizada. O termo tem origem na língua crioula, hoje a mais 
falada no país e que representa a identidade nacional – ainda que a língua oficial seja a portuguesa. 
129 BRANCO, Sofia. ONG Guineense luta contra excisão feminina. Público, Lisboa, 15 mai. 2002. Disponível 
em: <https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-
143166>. Acesso em: 24 ago. 2015.  
130 MOREIRA, Joacine Katar; KOUDAWO, Fafali. Fanadu di mindjer: o poder do corpo ou o corpo do 
poder? In: CONCEIÇÃO, Joanice. Masculinidades & feminilidades como estratégias de poder. Rio de Janeiro: 
Multifoco, 2012. 
131 MOREIRA e KODAUWO, 2012. 
132 Idem, ibidem, p. 121. 
133 ALVES, Cremilde. As que passaram pelas barracas: Representações e vivências de mulheres sobre o fanado 
feminino em Bissau (Bairro Militar). Dissertação (mestrado em Ciências Sociais) – Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2013. Disponível em: <http://www.ppgcs.ufba.br/site/db/trabalhos/242014112232.pdf>. 
Acesso em: 01 jan. 2016. 

https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-143166
https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-143166
https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-143166
https://www.publico.pt/2002/05/15/sociedade/noticia/ong-guineense-luta-contra-excisao-feminina-143166
http://www.ppgcs.ufba.br/site/db/trabalhos/242014112232.pdf
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país a representação que se faz das jovens “é sempre ligada à crença de que elas são insaciáveis e 

que gostam de sexo a toda hora”134. 

Assim, é fundamental notar que, nas premissas generalizadas sobre a opressão das 

mulheres do chamado “Terceiro Mundo”, são ignoradas, muitas vezes, as particularidades 

históricas e culturais das relações de gênero, que são construídas de forma diversa em vários 

lugares. De modo semelhante, as fontes alternadas de poder e de autoridade que as mulheres 

frequentemente detêm são desconsideradas de modo recorrente135. Como aponta a reflexão da 

pesquisadora nigeriana Oyèrónké Oyewùmí136, em muitas pesquisas ocidentais, tanto a categoria 

“mulher” quanto a noção da sua subordinação são vistas como universais. Essa pressuposição, 

todavia, representa um equívoco, uma vez que gênero é, antes de tudo, uma construção social. 

Assim, Oyewùmí argumenta que, “como ponto de partida da investigação, não podemos tomar 

como dado o que de fato precisamos investigar”137. 

Ao apresentar alguns exemplos de pesquisas sobre África que não se encaixam nos 

discursos universalistas de gênero, Oyewùmí138 demonstra como as categorias sociais africanas 

são fluidas, sendo altamente situacionais. Por isso, uma análise da categoria “mulher” referente às 

sociedades que praticam intervenções genitais femininas – no caso, em África – deve estar atenta 

aos contextos culturais e aos locais específicos, privilegiando as percepções desses grupos 

sociais139. 

 

Considerações finais 

 

O principal argumento europeu para o empreendimento colonial, sobretudo em África, foi 

a promoção de um “ideal superior de civilização”140. De acordo com a ideologia imperialista, era 

preciso confiar a tutela das populações coloniais às nações desenvolvidas, responsáveis pelo seu 

desenvolvimento social e econômico. Assim, expandindo seus domínios, os países europeus 

tinham o argumento de que estariam fazendo um bem tanto à África quanto ao resto do 

mundo141. Com o tempo, o mundo passou por diversas rupturas políticas e estruturais, mas um 

 
134 ALVES, 2013, p. 101-102. 
135 WALLEY, 1997. 
136 OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos feministas e 
o desafio das epistemologias africanas. [2004]. Tradução para uso didático. Filosofia Africana. 2015. Disponível 
em: <https://filosofia-africana.weebly.com/textos-africanos.html>. Acesso em: 04 jan. 2017. 
137 OYĚWÙMÍ, 2015 [2004], p. 2. 
138 Idem, ibidem. 
139 Idem, ibidem. 
140 BETTS, 2010, p. 35. 
141 Idem, ibidem. 

https://filosofia-africana.weebly.com/textos-africanos.html
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olhar mais atento sobre muitos discursos ocidentais acerca do continente africano nos permite 

observar algumas continuidades nesse ponto. 

Em diversos aspectos, o discurso que opunha “primitivismo” e “civilização” no contexto 

colonial passou a ser reformulado. Na contemporaneidade, é especialmente a ideia de levar a 

“modernidade” para a “África tradicional” que move muitas das interferências do mundo 

ocidental no continente. No contexto da chamada “globalização”, que acelerou, de forma geral, o 

declínio e a marginalização do continente africano no sistema internacional, alguns países 

ocidentais, instituições internacionais e organizações não-governamentais passaram a defender 

com maior empenho a promoção do modelo democrático e dos direitos humanos142. Este 

processo refletiu-se em críticas ocidentais ao comportamento de alguns Estados africanos para 

com suas populações: determinou-se que aqueles que cometessem “atrocidades” estariam sujeitos 

à intervenção externa por “razões humanitárias”143. Como pondera o professor e pesquisador 

Ricardo Oliveira, esse ativismo pode ser interpretado de diferentes formas, mas as continuidades 

entre os “esforços missionários para a salvação da África” do período colonial e os “projetos 

humanitários” atuais são inegáveis e perturbantes144. 

A continuidade dessa “lógica civilizatória europeia” pode ser especialmente percebida na 

maioria dos discursos ocidentais sobre as intervenções genitais femininas. Nesses, essas práticas, 

tidas como predominantemente africanas, são descritas como invariavelmente prejudiciais. Esse 

fator tende não apenas a justificar, como também a legitimar a interferência ocidental em prol da 

eliminação dessas práticas. Nesse aspecto, a construção – ou, no caso, a manutenção – de certos 

estereótipos exerce um papel fundamental. Como pondera o pesquisador Homi Bhabha145, o 

estereótipo é a principal estratégia discursiva do colonialismo. Porém, tendo em vista as 

características do discurso hegemônico contemporâneo sobre as intervenções genitais femininas, 

parece claro que essa ferramenta ideológica continua em vigor. 

As representações ocidentais em torno das mulheres africanas e das práticas de intervenção 

genital feminina se encontram estreitamente ligadas às relações de poder, que têm como pilares 

certas concepções de raça e gênero. Assim, parece ser impossível analisar o modo como as 

mulheres africanas são vistas nos discursos ocidentais acerca das intervenções genitais femininas 

sem uma abordagem interseccional. Nesse sentido, uma das considerações teóricas da 

 
142 OLIVEIRA, Ricardo Soares de. A África desde o fim da Guerra Fria. Relações Internacionais, Lisboa, n.24, 
dez.  2009. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n24/n24a11.pdf>. Acesso em:  20 set.  2017. 
143 OLIVEIRA, 2009. 
144 Idem, ibidem, p. 107. 
145 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 
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pesquisadora e ativista Kimberlé Crenshaw146 parece especialmente relevante à nossa reflexão 

sobre os discursos ocidentais acerca das intervenções genitais femininas: a questão da influência 

dos estereótipos de gênero e raça. Crenshaw147 lembra que esses estereótipos induzem a uma 

noção de que categorias de gênero e raça determinam hábitos e padrões sexuais, podendo situar 

as mulheres negras fora das expectativas comportamentais. Assim, as ideias e imagens propagadas 

pela mídia exercem um poder expressivo. 

No que se refere especificamente às intervenções genitais femininas, percebemos a 

existência de estereótipos de gênero e raça que refletem, ao mesmo tempo em que são refletidos, 

em diversas políticas e ações contemporâneas direcionadas à “eliminação” dessas práticas. Assim, 

tanto os discursos expressos pelas mídias quanto as políticas internacionais têm exercido papel 

preponderante para a legitimação de uma imagem das mulheres africanas marcada pela pobreza, 

pela passividade, pela vitimização. Dessa forma, o discurso hegemônico acerca das intervenções 

genitais femininas tem muitas vezes reiterado a crença histórica de um abismo entre africanos e 

euro-americanos, retomando noções de uma superioridade cultural ocidental148. 

As reflexões aqui propostas acerca das representações ocidentais sobre as mulheres 

africanas e as intervenções genitais femininas nos permitem questionar e problematizar o 

discurso hegemônico sobre essas práticas. Percebemos que a tendência desse discurso é enfocar 

sob as mesmas lentes a situação de todas as mulheres. Nesse sentido, a simples tradução das 

intervenções genitais femininas como apenas mais um exemplo da opressão feminina decorre das 

generalizações sob as quais essas falas são construídas. Uma das consequências deste processo é a 

invisibilidade de um possível espaço de agência dessas mulheres. Quando nos lembramos que, de 

acordo com o discurso hegemônico, são as mulheres africanas e, portanto, negras (sob a ótica 

ocidental), que predominam nas estimativas oficiais como “vítimas” das intervenções genitais, 

qualquer possibilidade de agência fica ainda mais restrita. Afinal, as hierarquias raciais e de 

gênero, agindo conjuntamente, situam as mulheres negras na base do sistema social, 

desqualificando-as. 

Evitar a propagação de estereótipos de raça e de gênero envolve também afastar 

generalizações sobre as intervenções genitais femininas, sobre o continente africano e sobre as 

mulheres. Dessa forma, como aponta a pesquisadora Cremilde Alves149, é fundamental buscar 

compreender as intervenções genitais femininas dentro de seus contextos socioculturais, levando 

 
146 CRENSHAW, Kimberlé. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. Cruzamento: raça e gênero. 
Brasília: UNIFEM, 2004. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-
content/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2017. 
147 CRENSHAW, 2004. 
148 WALLEY, 1997. 
149 ALVES, 2013. 
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em consideração os valores do grupo analisado, sem fazer comparações com a nossa conjuntura, 

para evitarmos cair no etnocentrismo. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é mostrar como as categorias de gênero, raça e classe ajudam a 
compreender os discursos das autoridades, ou seja, de homens brancos em posição de legislar, 
vigiar e moralizar, a respeito do meretrício. Tendo em vista que na prostituição existem mulheres 
e mulheres, o intuito deste trabalho é mostrar como essas autoridades as trataram e como os 
próprios discursos por esses homens veiculados evidenciaram essas distintas formas de lidar com 
o meretrício. 

 

Palavras-chave: prostituição; interseccionalidade; Primeira República. 

 

Este artigo partiu de reflexões em torno da discussão sobre gênero e interseccionalidade, 

juntamente com as questões que surgiram ao longo de pesquisa a respeito dos discursos sobre o 

meretrício entre os anos de 1896 e 1920 na cidade do Rio de Janeiro. O trabalho parte do 

princípio de que estas mulheres, de acordo com suas características, lugares onde habitavam, 

nacionalidade e posição social, eram tratadas de maneiras distintas, tanto pela imprensa quanto 

pela polícia, e até mesmo pelos legisladores nos espaços de decisão. A partir desse contexto, 

surgiu a necessidade de uma análise que levasse em consideração essas diferenças. Portanto, o 

intuito é o de olhar para esses discursos sob o viés do conceito de “interseccionalidade”, 

buscando as nuances na forma de tratamento e de aceitação dessas mulheres pela sociedade. 

Entendemos o conceito de “interseccionalidade” enquanto parte de uma teoria 

transdisciplinar, que leva em consideração as relações de poder e de identidade, como raça, 

gênero, classe, religião e geração, de forma integrada e não hierarquizante150. Kimberlé  Crenshaw, 

que desenvolveu o conceito, alega que essa forma de pensar os sistemas de opressão múltiplos 

foram descritos de diversas formas, no entanto, a interseccionalidade, como a autora cita:  

é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 
disso, a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou 
ativos do desempoderamento151. 
 

 
150 HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo 
Social, revista de sociologia da USP, v. 26, n.1 junho, 2014, p.63. 
151 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em aspectos da discriminação racial 
relativos ao gênero. Estudos Feministas, ano 10, 1º semestre de 2002, p.177. 

mailto:gfazolato@gmail.com
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Portanto, a análise dos discursos das elites a respeito do meretrício e de suas identidades do 

início do século XX pode ser elucidativa. A partir do conceito de interseccionalidade podemos 

observar de que forma as ações do poder público oprimiam mulheres prostitutas e, por sua vez, 

de que forma essas mulheres vivenciavam essas distintas opressões a partir de categorias como 

raça e classe.  

Há uma percepção geral por parte da historiografia de que o meretrício é ramificado em 

dois grandes grupos: o da alta prostituição, habitado por mulheres estrangeiras – em sua maioria 

francesas –, dançarinas de cabaret, atrizes, em que a vida de luxo as cercam e diminui o estigma de 

serem prostitutas –; do outro lado, temos o grupo da baixa prostituição, composto por mulheres 

pobres, brancas e negras, no qual se incluíam as prostitutas estrangeiras trazidas do leste europeu. 

Ainda que essas duas categorias – alto e baixo meretrício – sejam baseadas em critérios objetivos 

que auxiliam a compreender a realidade da prostituição nesse período, elas simplificam o quadro 

social que compunha a prostituição. 

Num primeiro momento, a diferença espacial não parece nos dizer muito, principalmente 

se observarmos que a prostituição de luxo se encontrava, por vezes, nas mesmas ruas em que as 

prostitutas pobres habitavam. No quadro abaixo estão listadas as ruas nas quais prostitutas 

pobres, negras e brancas, estrangeiras e brasileiras, residiam152.  

 

QUADRO 1 

Rua Senhor dos Passos Rua Teófilo Otoni Rua Espírito Santo Rua do Hospício 

Praça Tiradentes Rua do Núncio Rua do Regente Rua Frei Caneca 

 

Rua são João Rua Luís de Camões Rua Sete de Setembro Largo do Moura 

Rua da Conceição Rua da Carioca Rua da Velha Guarda Rua Dom Miguel 

 

Rua Riachuelo Rua Itapira Largo do Rocio  Mangue 

 

Rua do Sacramento Rua da Misericórdia Rua do Lavradio Rua da Alfandega  

 

Fonte: CECULT (Sem data); O Paiz (1896-1920). 

 

 
 152Esse quadro foi realizado a partir do cruzamento de dados levantados pelo CECULT (Centro de Pesquisa 
em História Social da Cultura da UNICAMP), que se transformou posteriormente no Mapa Espaços de 
Sociabilidade da cidade do Rio de Janeiro 1905, e o levantamento realizado por mim em 2017 a partir das notícias 
envolvendo prostitutas no periódico O Paiz no período de 1896-1920.  
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As ruas se concentravam majoritariamente na região central da cidade do Rio de Janeiro. 

As prostitutas sublocavam casas ou mesmo se encontravam nas ruas153. O contrário ocorria com 

a prostituição de luxo, normalmente concentrada nos teatros, cafés, hotéis e pensões. O segundo 

quadro ilustra as principais ruas e estabelecimentos em que foram identificadas as atividades 

associadas à prostituição de luxo no Rio de Janeiro154. 

 

QUADRO 2 

 

Locais 

 

Estabelecimentos 

 

Rua da Vala (Uruguaiana) 

 

Alcazar 

 

Rua Gonçalves Dias 

 

Confeitaria Colombo 

 

Largo do Machado 

 

Parque Fluminense (teatro de variedades) 

 

Praça Tiradentes 

 

Moulin Rouge (Teatro São José 1903) 

 

Rua da Velha Guarda n. 10 

 

Teatro Lírico (antigo Teatro D. Pedro II) 

Fonte: O Paiz (1896-1920); Menezes (2009); e Figari (2007). 

 

Como pode ser observado, tanto prostitutas pobres quanto prostitutas de luxo ocupavam a 

mesma região do centro da cidade, sendo que aquelas ficavam às ruas ou expostas nas janelas dos 

sobrados, enquanto essas ocupavam teatros, pensões e cafés155. O fato de estarem expostas às 

ruas ou às janelas, à vista de toda a população, foi o suficiente para as autoridades tentarem criar 

medidas regulamentares, que buscassem limitar esse tipo de comportamento das meretrizes, 

regulamento esse que não chegava às prostitutas de luxo, uma vez que essas quase sempre 

estavam na clandestinidade e protegidas por autoridades, como veremos adiante. 

 
153 Cristina Schettini fez um capítulo em sua tese abordando a relação das prostitutas com seus sublocatários. 
Ver: PEREIRA, Cristiana Schettini. "Que Tenhas Teu Corpo": uma história social da prostituição no Rio de 
Janeiro das Primeiras décadas republicanas. 2002. 328 f. Tese (Doutorado) – Departamento de História, ICHL, 
Unicamp, Campinas, 2002.   
154 Realizado também a partir do levantamento feito no periódico O Paiz no período de 1896-1920 e 
informações de: MENEZES, Lená Medeiros. Facetas Marginais do sonho de civilização: imigração francesa e 
prostituição. In: VIDAL, Laurent; DE LUCA, Tânia Regina (orgs.). Franceses no Brasil: séculos XIX-XX. São 
Paulo: Unesp, 2009; FIGARI, Carlos. A Corte no Rio e o Império ilustrado: um estado em cernes. In: @s 
outr@s Cariocas: interpelações, experiências e identidades homoeróticas no Rio de Janeiro (séculos XVII ao 
XX). Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007. 
155 MENEZES, 2009. 
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Vale ressaltar que as tentativas de se regulamentar a prostituição não datam apenas do 

período republicano. O controle do meretrício vinha sendo discutido desde a década de 1820, 

ainda sob responsabilidade dos juízes de paz. Em 1827, por exemplo, algumas medidas foram 

implementadas no intuito de controlar a prostituição, como os “termos de bem viver”, que 

obrigavam as prostitutas que estivessem perturbando a ordem a assinarem um termo alegando o 

seu “mau comportamento”156. Ainda no período imperial, tentou-se duas vezes submeter projetos 

de regulamentação à Câmara Municipal. O primeiro, em 1852, foi de autoria do chefe de polícia 

Joaquim da Siqueira e, o segundo, em 1875, elaborado pelo também chefe de polícia Miguel 

Calmon Du Pin. Ambos foram rejeitados nas discussões157. 

O debate sobre a prostituição se polarizava em duas posições: os que defendiam a 

regulamentação do meretrício e os que eram contra.  Entre aqueles que defendiam a 

regulamentação – em sua maioria médicos –, o argumento central residia no fato de que a 

prostituição, enquanto “profissão mais antiga do mundo”, jamais deixaria de existir e possuía uma 

função essencial para a sociedade, uma vez que assegurava a “castidade do lar”. Portanto, o 

meretrício precisava ser conhecido e controlado através de medidas regulamentares a fim de 

resolver o problema da propagação da sífilis, seja através da submissão das prostitutas à exames 

regulares ou da higienização dos bordéis. Por outro lado, o grupo que ficou conhecido como 

“abolicionistas”, acreditava que a aplicação de medidas regulamentadoras feria os direitos 

individuais, e configuravam uma evidente intervenção do Estado na vida privada. Porém, nem 

todo “abolicionista” era a favor da prostituição. O grupo era composto por conservadores, que 

viam a regulamentação como uma afronta à moral – estes mais próximos de defender a 

criminalização da prostituição –, e por aqueles que viam as medidas como uma forma de controle 

arbitrária do corpo das prostitutas. O único ponto que os unia era o fato de serem contra o 

regulamento sanitário. 

Nesse período, países como Inglaterra, França e Argentina implementaram um 

regulamento para a prostituição, o que talvez explique a disseminação dessas ideias no Brasil. Já 

no período republicano, apesar de o debate ganhar um novo fôlego com a questão das doenças 

venéreas, as ideias regulamentaristas já não estavam mais popularizadas, uma vez que Inglaterra e 

França aboliram a regulamentação à época158. 

As propostas de regulamentação eram direcionadas para o baixo meretrício, uma vez que 

era esse o grande alvo das autoridades e das críticas da população, enquanto as prostitutas de luxo 

viviam na clandestinidade e raramente apareciam em escândalos nos jornais, além de serem mais 

toleradas pela sociedade por manterem suas atividades longe dos transeuntes nas ruas. Os jornais 

mostram muito bem essa relação, uma vez que o baixo meretrício sempre habitava as manchetes, 

 
156 O “termo de bem viver” foi uma forma utilizada durante Império para controlar a sociedade. A partir de sua 
adoção, a polícia pode legalizar suas ações de controle sobre o cotidiano da população pobre, seu alvo 
principal. Os termos eram uma forma de registrar ocorrências menores que não se configuravam como crime. 
Sobre o assunto, ver: MARTINS, Eduardo. Os Pobres e os Termos de Bem Viver. Novas formas de controle social no 
Império do Brasil. 196f. Dissertação (Mestrado) – Curso de História, FCL, UNESP, Assis. 2003. 
157 SOARES, Luiz Carlos. Rameiras, ilhoas e polacas: a prostituição no Rio de Janeiro do século XIX. São Paulo: 
Ática, 1992, p. 95. 
158 Sobre discussão a respeito regulamentarismo no Brasil, ver: CARRARA, Sérgio. Tributo à Vênus: a luta 
contra a sífilis no Brasil, da passagem do século aos anos 40. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996, p.25. 
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seja por ocorrências policiais, seja por críticas da própria população, como em O Paiz no início de 

1896:  

 
Se o viajante quiser fugir com o olhar a esse solo, cujo estado de ruina e atraso não 
se vê onde o lixo e a lama lhe servem de tapete, há de olhar para a repugnante 
exposição de carne de aluguel que se encontra a direita e a esquerda.  
Mulheres malvestidas, feias, desdentadas, com o olhar morto como a moral que 
professam, com o nariz vermelho de álcool, e os lábios rubros de carmim barato, 
exibem-se a janela de casas térreas, escalavradas, ruins, podres e fétidas, como 
talvez não as haja na mais estreita e imunda viela do Cairo159. 
 

A questão que estava no centro da queixa do autor do comentário acima era a prostituição 

pobre e exposta que, portanto, necessitava da ação da polícia, uma vez que não há lei que 

regularize a referida prática: 

 

Em ponto algum do mundo civilizado permite-se o livre comercio de corpos que se 
pratica nesta cidade à luz meridiana, em alcouces abertos, onde a infâmia se ostenta 
com garbo, para vergonha das famílias forçadas a transitarem pelo centro da cidade. 
Dir-se-á que não há entre nós lei que regue a prostituição e que por conseguinte 
livre ela é de se estender com o aparato que melhor julgar conveniente aos 
interesses que com ela se relacionam, porquanto “ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Mas cumpre ter ela vista que 
a lei, se não reconhece o vício da prostituição para regulamentá-lo e submete-lo ao 
preceitos de ordem higienista ou outras, impõe a autoridade policial e deve se velar 
pela moralidade das mães e pelos  bons costumes, ao mesmo [ilegível] que qualifica 
como criminosos e impõe a pena de prisão celular de um a seis meses aos que 
ofendem os bons costumes com exibições impudicas, atos ou gestos obscenos, 
atentatórios do pudor, praticados em lugar público ou frequentado pelo público e 
que sem ofensa à honestidade individual de pessoa, ultrajam e escandalizam a 
sociedade160. 
 

Essa passagem nos mostra que, além de uma insatisfação com o baixo meretrício, 

especificamente, há um entendimento de que, se a lei não reconhece a prostituição como crime e 

se não há um regulamento que possa controlá-la, cabe à polícia assegurar a moral e os bons 

costumes à população. Esse tipo de opinião era a validação de que a polícia necessitava para agir 

arbitrariamente. Outro elemento que reforça essa ideia são as matérias publicadas por Ferreira da 

Rosa, chamadas “A podridão do vício”, que teve como objetivo acompanhar e fazer propaganda 

das ações empregadas por seu amigo e delegado da 4ª circunscrição, Luiz Bartholomeu e 

posteriormente se transformou em um livro chamado O Lupanar161.  

A população do Rio de Janeiro entendia que as prostitutas pobres eram mais perigosas, 

principalmente por conta do contágio da sífilis. Esse entendimento por parte da população foi 

moldado principalmente a partir das visões dos médicos sobre as prostitutas e a propagação de 

doenças. Uma vez que precisavam atender a mais clientes para se sustentarem, o risco do 

contágio era muito maior e, por serem mulheres pobres e sem instrução, as chances de não 

cuidarem da saúde poderia ocorrer mais facilmente do que as meretrizes “entendidas”, ou seja, 

aquelas estrangeiras que tinham um conhecimento apurado sobre os perigos do contágio. Outro 

 
159 O PAIZ. O Paiz, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1896, p.1-2.  
160 Idem, ibidem, p. 1-2. 
161 Sobre assunto, ver: PEREIRA, 2002. 
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fator que reforçava o estereótipo de mulheres perigosas eram as notícias de furtos realizados por 

prostitutas publicadas nas páginas dos jornais. Um exemplo disso é o caso de Antônio Pereira, 

que estava embriagado e passava pela rua Senhor dos Passos quando foi abordado por duas 

mulheres que o chamaram para entrar na residência n. 114. Depois de um tempo, percebeu que 

estava sendo assaltado e gritou, fazendo com que um passante ouvisse e chamasse a guarda, que 

foi até lá averiguar o ocorrido. Tratava-se de Maria Lopes e Francisca Morena, além do caften 

Santigo Raymundo. Segundo o jornal, as prostitutas eram conhecidas por acobertarem o 

assassino do soldado da infantaria da marinha Manoel Francisco Pereira162. 

O fato de prostitutas pobres ficarem nas janelas ou expostas nas ruas parecia ser o grande 

problema que rondava esse tipo de atividade. No dia 15 de maio de 1896, Evaristo de Moraes, 

advogado conhecido por entrar com pedido de habeas corpus para impedir que prostitutas fossem 

expulsas da rua Senhor dos Passos, publicou uma nota no jornal Gazeta da Tarde, na qual 

denunciava as arbitrariedades cometidas pelo delegado Luiz Bartholomeu.  Sua crítica centrava-se 

nos argumentos divulgados pelo O Paiz, por meio das sessões de autoria de Ferreira da Rosa, 

editor do periódico e amigo do delegado da 4ª circunscrição, que tinha como objetivo defender as 

ações arbitrárias da polícia e, especificamente, a campanha de saneamento chefiada pelo delegado 

Bartholomeu. Em resposta a essas matérias, Evaristo de Moraes alega que essas prostitutas eram 

desclassificadas e, portanto, foram tratadas como tais. Ele critica o fato das “desclassificadas” 

serem distinguidas perante a lei: 

 
Ser desclassificada quer dizer: não ter direitos; poder ser despejada dos prédios a 
contragosto dos proprietários; ser presa em flagrante sem mandado judiciário e sem 
nota de culpa; ser talvez espancada por uma ordenança geniosa ou por um 
“secreto” dedicado em demasia; ser quiçá enforcada em qualquer poste de gás...163 
 

E prossegue, na publicação, tocando no cerne da questão, isto é, na penalização do baixo 

meretrício, questionando se o mesmo tratamento seria dirigido a uma prostituta de luxo: 

 

Vejamos agora uma coisa. Será que também desclassificada a meretriz de alto 
bordo que conhece segredos de boa gente e brinca com os mais temíveis e mais 
puros, como se brincasse com seu “felpudo”? Será também desclassificada a cocote 
dos sobrados ricos, que estadeia coupé e, bebericando Champagne, mostra diamantes 
incrustrados nos dentes alvos? Será desclassificada toda e qualquer prostituta ou 
será apenas a da rua Senhor dos Passos?164 
 

A crítica de Moraes evidencia a clivagem social entre as prostitutas. Em sua fala, ele destaca 

a inexistência de direitos para uma parcela das meretrizes, mas também sua condição de 

vulnerabilidade, na qual poderiam ser vítimas de abusos. Em contraposição, havia as prostitutas 

de cabaré, que desfrutavam de luxos e, muito provavelmente, de proteção. Portanto, pode-se se 

compreender que, para Evaristo de Moraes, o que era discutido nos jornais de 1896 não era a 

prostituição em si, mas o meretrício de mulheres vulneráveis. 

Moraes não foi o único a denunciar as arbitrariedades das autoridades. Na Câmara dos 

Deputados, o parlamentar Erico Coelho, conhecido por defender a emancipação social e política 

das mulheres, bem como o divórcio, discursou na sessão de 12 de dezembro de 1898, sobre o 

 
162 O PAIZ. O Paiz, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1899. 
163 MORAES, Evaristo de. Gazeta da Tarde, Rio de Janeiro, 15 de maio de 1896, p.2. 
164 MORAES, 1896, p. 2. 
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projeto nº 172. O projeto em questão, de âmbito nacional, cuja autoria era de Alfredo Pinto, 

tinha como proposta ampliar a ação penal por denúncia do Ministério Público, aumentando as 

penas de algumas contravenções e dando outras providências.165 Entre essas outras providências 

sugeridas pelo projeto estava a criação de três novas delegacias auxiliares que seriam distribuídas 

para cada função, de acordo com a demanda da região, sendo que uma delas seria para a 

fiscalização do serviço de prostituição: 

 

   Art.6 Ficam criadas mais três delegacias auxiliares no Distrito Federal, ficando assim 
elevado a cinco o número de delegados auxiliares e a três o de escrivães dos mesmos.  
§1º Os respectivos funcionários perceberão os vencimentos dos atuais. 
§2º As funções das delegacias serão assim distribuídas: 
1.ª Investigações criminais 
2.ª Superintendência de divertimentos públicos, hotéis e casas de pensão. 
3.ª Acidentes, desastres, incêndios, atropelamentos e fiscalização de veículos nas ruas 
e praças públicas. 
4.ª Fiscalização de loterias, jogo proibidos, rifas e infrações congêneres. 
5.ª Fiscalização do serviço doméstico, da prostituição, mendicidade, vagabundagem e 
menores vadios delinquentes e abandonados166. 

 

Erico Coelho, ao se referir ao projeto, mais especificamente à fiscalização da prostituição, 

colocou a questão de como o governo poderia exercê-la e qual sua finalidade, pois, “no sentido 

literal, a polícia executaria o fisco e o confisco sobre as prostitutas”167. Ele afirma que “o 

meretrício foi uma instituição social, decantada outrora, hoje é um modo de mendicidade, e não é 

outra coisa”168. Portanto, era necessária a caridade, a assistência pública, e não a repressão policial. 

Ele prossegue dizendo que, se a ação da polícia não é a de fiscalizar, e sim de inspecionar, qual é a 

sua finalidade? E do ponto de vista da polícia médica? O deputado ainda se questiona se essa 

medida médica policial daria conta de abranger todas as espécies de prostituição169. 

Em seu próprio discurso, Coelho apontou que as estatísticas distinguem as prostitutas entre 

submissas, “que são propriamente as meretrizes as mendigas, aquelas que reclamam a caridade 

particular, senão a assistência pública” e as insubmissas, “que tem [sic] a proteção de Senadores, e 

Deputados e até das autoridades policiais”170. Prossegue dizendo que, em todos os povos 

ocidentais, há uma prostituta submissa para doze insubmissas, e conta um caso específico: 

 

Houve, dizia eu, uma prostituta de costumes elegantes, cujo nome de guerra 
escusado é lembrar, a qual foi chamada à polícia por um ferrabrás de chefe no 
tempo do império, no intento de inscrevê-la no rol. 

 
165 Após a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, esse passou pela apreciação no Senado, tendo 
como grande opositor o senador Rui Barbosa. O senador alegava que promover um julgamento sem júri era 
um abuso das atribuições policiais algo sem precedente comparado ao modelo inglês.  Por fim, o projeto se 
tornou a lei n. 628 de 28 de outubro de 1899, também conhecida como Lei Alfredo Pinto.  
166 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados: sessões de 1 a 30 de dezembro de 1898. Vol.V. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1899, p. 266. 
167 BRASIL, 1899, p. 267 
168 Idem, ibidem. 
169 Idem, ibidem. 
170 Idem, ibidem. 
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Sendo intimada a inscrever-se, ela, a cortesã, declarou que estaria pronta a arrolar-
se, com a condição de que a polícia inscrevesse previamente o nome da esposa do 
Presidente do Conselho (hilaridade geral). 

A proporção é a mesma, presumo eu, neste país, de 1 para 12 entre as prostitutas 
públicas e as prostitutas clandestinas171. 

 

A fala de Coelho é importante, pois evoca o problema da distinção do meretrício, 

entendendo que há mais de um tipo, o alto meretrício e a baixa prostituição; a solução para esta 

última deveria ser a caridade. Desse modo, a fala de Moraes demonstra que havia um 

conhecimento das autoridades a respeito do alto meretrício, mas também uma negligência no 

sentido de fiscalizá-lo, diferentemente do que ocorria com as prostitutas de baixa classe.172 

Coelho conclui que a prostituição clandestina, marcada pelo alto meretrício, escapa da ação 

policial, pois, “em geral, os senadores e deputados e até as autoridades policiais são às vezes 

cumplices dessas contravenções”173. 

O deputado Erico Coelho era contra a regulamentação e a favor de uma emenda para o 

artigo sexto que previa a criação das delegacias auxiliares. Seu intuito era que retirassem o termo 

“prostituição”, para que não desse brecha ao governo para fiscalizar a atividade. Ele afirmou que 

a única solução para o problema era a caridade, a exemplo da Inglaterra, que adotara a 

regulamentação por um tempo, mas que apenas quando abandonou o projeto e foram criados 

asilos pelo exército da salvação é que as prostitutas foram regeneradas174. Quanto ao decoro da 

sociedade e à decência das prostitutas em público, ele dizia que o artigo 282 do código penal já 

era o suficiente para conter o problema175. 

Apesar de os demais membros da Câmara e, principalmente, Alfredo Pinto, autor do 

projeto, serem contra a regulamentação da prostituição, a emenda proferida por Erico Coelho de 

suprimir o termo “prostituição” do artigo 6 do Projeto de Lei nº 172 não foi acatada, sendo 

votada sem que nenhuma voz dissonante se manifestasse no plenário.  

Em 26 de Agosto de 1901, em sessão na Câmara dos Deputados, Barbosa Lima criticou a 

ação do chefe de polícia e de seus agentes que assassinaram um cidadão na rua do Ouvidor. Ele 

perguntou quais providências seriam tomadas pelo governo e também se questionou em que país 

 
171 Idem, ibidem. 
172 Vale ressaltar que as relações entre autoridades, principalmente policiais, e prostitutas de baixa renda não 
eram unilaterais. Vários trabalhos se dedicaram a mostrar que as autoridades eram negociadas. Sobre o assunto 
ver: GARZONI, Lerice de Castro. Vagabundas e conhecidas: novos olhares sobre a polícia republicana (Rio de 
Janeiro, início século XX). 2007. 172f.  Dissertação (Mestrado) – Curso de História, Unicamp, Campinas, 2007.; 
PEREIRA, 2002.  No entanto, esses acordos e negociações não eram o suficiente para manter as prostitutas 
longe das prisões celulares e delegacias, diferente do acordo entre autoridades e a prostituição de luxo. 
173 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados: sessões de 1 a 30 de dezembro de 1898. Vol.V. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1899, p. 267. 
174 BRASIL, 1899.  
175Capítulo V, que trata dos crimes do ultraje público ao pudor, artigo 282: “Ofender os bons costumes com 
exibições públicas, atos ou gestos obscenos atentatórios do pudor, praticados em lugar público ou frequentado 
pelo público, e que sem ofensa à honestidade individual de pessoa, ultrajam e escandalizam a sociedade; pena 
de prisão celular por um a seis meses”. COLEÇÃO DE LEIS DO BRASIL. Código penal de 1890.  Disponível 
em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 de dezembro de 2017. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
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“se mata pela asfixia no xadrez de polícia uma mulher?”176. O deputado se referia ao caso de Ida 

Maria, morta na 4ª delegacia no ano anterior. Segundo o jornal O Paiz, Ida foi presa por ter 

chegado à janela, esperando os medicamentos que havia mandado comprar, pois, aparentemente, 

sofria do coração177. Barbosa Lima segue sua reclamação dizendo que esse mesmo chefe de 

polícia abriu uma guerra contra o jogo e a prostituição na rua Senhor dos Passos e no Largo do 

Rocio, “mas e contra a alta prostituição que continua aí grimpada a rir-se dessa polícia coxa e 

vesga?”178.  E prossegue: “Pois bem; eu venho denunciar a s. ex. uma casa onde o jogo e o 

meretrício, de mãos dadas imperam”179. A denúncia do deputado se referia a uma casa de jogo e 

prostituição na praia de Botafogo, n. 104, contra a qual a polícia não fazia nada. 

Outro indício dessa arbitrariedade por parte das autoridades é observado na “Carta de um 

pai de família ao doutor chefe de polícia”, escrita por Lima Barreto em 24 de maio de 1915, 

circulada pelo periódico Careta. Na carta, ele diz ser morador há quase 30 anos na rua Joaquim 

Silva, em Santa Tereza, conhecida por ser sossegada e que talvez o chefe de polícia, por ser 

natural da Bahia, não conheça. Ele prossegue dizendo que havia chegado à sua vizinhança umas 

“moças que não são bem parecidas com as minhas filhas nem com as primas delas”180. O escritor 

afirma ainda que, ao indagar as pessoas da cidade, descobriu tratar-se de meninas que a polícia 

estava expulsando das “ruas novas”, por causa da insatisfação das famílias que residiam nessas 

localidades. Sua indignação repousa no fato de o chefe de polícia não levar em conta as famílias 

de Santa Tereza, retirando essas meninas da avenida Mem de Sá e jogando-as em outra região, o 

que não resolveria o problema, apenas alteraria seu local de ação. Ainda identificamos na fala de 

Lima Barreto a insatisfação com o Código Penal em não reconhecer a prostituição como crime, 

mas persegui-la com ações ineficazes:  

 
(...) não compreendo que a polícia e a justiça persigam certos entes por crime que 
não está em lei. De resto, se há crime, há pena e a pena não pode ser essa de 
domicílio coacto ou de interdição de residência que não estão no Código. A polícia 
na lei conhece o ladrão, gatuno, cáften, assassino, mas não conhece semelhantes 
senhoras181. 
 

Lima Barreto estava insatisfeito com a ação da polícia de despejar prostitutas de baixa 

renda no bairro onde residia. Diferentemente de Evaristo de Moraes, que não concordava com a 

ação, a insatisfação de Barreto não era com a medida policial arbitrária em cima de prostitutas 

pobres, mas sim com o fato de elas terem sido levadas para Santa Tereza, perturbando a ordem 

do local. Ele ainda critica a ausência de uma criminalização para o meretrício, entendendo que a 

perseguição por parte da polícia não é efetiva. 

A partir desses indícios, podemos supor que parte do legislativo, aparentemente, sabia das 

distinções dos tratamentos que as autoridades tinham com a prostituição. No entanto, dentro da 

esfera do baixo meretrício, também observamos diferenças no tratamento e na visão que as 

autoridades tinham com essas mulheres de baixa renda. Por meio das notícias divulgadas em O 

 
176BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados: segunda sessão da quarta legislatura. Apêndice ao 4º Vol. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional. 1901, p. 425.  
177O PAIZ. O Paiz, Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1900.  
178 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados: segunda sessão da quarta legislatura. Apêndice ao 4º Vol. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1901, p. 425. 
179 BRASIL, 1901. 
180 MENDES, Iba (org.). Lima Barreto: crônica completa. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, 2014, p. 43. 
181 MENDES, 2014. 
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Paiz, vemos que as meretrizes, estrangeiras ou não, exploradas por caftens, eram tratadas como 

vítimas, como o caso de Iza Wanderley, que morava na pensão na rua do Lavradio, n. 75, 

explorada pelo espanhol André Souto Silva: 

 

[...] moça dotada de beleza, compleição delicadíssima, conta apenas 19 anos de 
idade. Entretendo sua vida desde muito cedo cortada de contra tempos, tornou-se 
crivada de espinhos ingrida de amarguras. [...] Correram, porém, notícias 
contristadoras a respeito da situação de Iza: diziam que estava sendo bestialmente 
enxovalhada n’um quarto infecto de uma cocheira182. 
 

Ao contrário, Luiza Argentina dos Reis, assassinada na rua Senhor dos Passos, foi descrita 

como “(...) a hetaira de baixo preço, mulher infeliz desde o próprio desequilíbrio na vida social, 

até as relações mal escolhidas que desorientadamente entretinha”183. Luiza não tinha cafetão, 

trabalhava “por conta” e se relacionava com diversos amantes. Logo, é possível notar a mudança 

do tratamento por parte do jornal. A priori, pode-se supor que o fato de a prostituta ser uma 

estrangeira é o que teria motivado os jornais a mencioná-la enquanto vítima. No entanto, trata-se 

de uma falsa impressão, pois, ao se confrontar os jornais com as demais fontes do período, 

percebe-se que a diferença motriz responsável pelas caracterizações nos periódicos é a presença 

do caften. Diferentemente da prostitua que trabalha por conta própria e que, portanto, se dedica a 

esse tipo de atividade indigna, a prostituta explorada não tem escolha – apesar de, na maioria das 

vezes, proteger o explorador na delegacia. 

O caso se torna mais complexo quando o próprio caften é parente da vítima. Diversos casos 

foram parar nas páginas dos jornais, como o de Camilla Pereira de Assumpção, explorada pelo 

marido Joaquim Silva, tornando-se uma das poucas exceções ao denunciar o cônjuge184. Outro 

caso é de Dolores Dominguez, de 15 anos de idade, prostituída pelo marido, o espanhol Manoel 

Marçal Martins. De acordo com O Paiz, o marido prostituía a esposa com o consentimento da 

mãe, Isabel Dominguez Rico. Nessa situação, Dolores também foi à delegacia e relatou o 

ocorrido, ocasionando na prisão de Martins185. 

Casos como esses, em que a vítima denunciava o marido, eram raros. Vale lembrar que o 

divórcio só foi liberado no Brasil em 1977, o que talvez explique o medo dessas mulheres em 

denunciarem os cônjuges.186 Durante os primeiros anos da República, discutiam-se na Câmara 

uma emenda que pudesse dissolver os casamentos em que marido obrigasse a esposa a se 

prostituir, no entanto, havia muita resistência entre os parlamentares. O grande argumento dos 

 
182 O PAIZ. O Paiz, Rio de Janeiro, 20 de abril de 1897, p.2. 
183 ______. O Paiz, Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1896, p.2.  
184 ______. O Paiz, Rio de Janeiro, 02 de junho de 1906, p.6. 
185 ______. O Paiz, Rio de Janeiro, 07 de julho de 1897, p.1. 
186 Em 1916 foi aprovado o término do casamento somente por meio do desquite, sendo amigável ou judicial. 
O desquite só permitia a separação dos cônjuges, pondo “termo ao regime de bens”, mas permanecendo o 
vínculo matrimonial. Entre as causas permitidas para o desquite estavam: adultério, tentativa de morte, sevícia 
ou injúria grave e abandono voluntário do lar (art. 37). O divórcio só foi instituído de forma oficial na emenda 
constitucional de 28 de junho de 1977, regulamentada pela Lei nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA. A trajetória do divórcio no Brasil: A consolidação do 
Estado Democrático de Direito. JusBrasil. 2010. Disponível em: 
<https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-
estado-democratico-de-direito>. Acesso em 23 de março de 2018.   
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setores conservadores contra o divórcio era o de que ele tornaria a prostituição instituída, uma 

vez que as mulheres não seriam mais assistidas por seus maridos, sendo largadas às ruas187.  

No que diz respeito às prostitutas negras, observamos que compunham o maior número de 

vítimas da polícia enquadradas no artigo 399, crime que punia a vagabundagem, seja devido à 

desocupação ou “por meio de ocupação proibida por lei, ou manifestamente ofensiva da moral e 

dos bons costumes”188. O artigo previsto no Código Penal de 1890 não punia essas mulheres 

necessariamente por serem prostitutas, uma vez que a prostituição não era enquadrada como 

crime, mas por estarem, de alguma forma, perturbando a ordem. Conforme apontamos, ao 

analisarmos os livros de registros da delegacia das regiões centrais, percebemos que a maioria das 

mulheres autuadas era negras e pobres, como no caso de Paula Rosalina Dias Sampaio, de 22 

anos, residente na rua Senador Pompeu, n. 7, “presa na rua Visconde do Sapucahy por ser 

vagabunda conhecida então em algazarra com a nacional de cor preta Severina Maria da 

Conceição. Natural de S. Paulo, não sabe ler e nada tem”189. 

Em 1874, o chefe de polícia da Corte criou uma classificação para o meretrício, 

apresentando-a ao ministro de Justiça. No topo dessa hierarquia estavam as mulheres que 

ocupavam casas luxuosas, utilizavam joias e tecidos nobres, frequentavam lugares públicos como 

cafés e boates e tinham “à sua disposição vistosos carros”190. Logo abaixo encontravam-se as 

jovens, em sua maioria estrangeiras e brancas, que moravam em casas boas e eram exploradas por 

outras mulheres. Em seguida, chegamos às prostitutas pobres e brancas, aquelas que residiam em 

casas térreas, vivendo na pobreza e apresentando sinais de doenças. Por fim, encontram-se na 

base da hierarquia as prostitutas pretas e pardas que eram “alojadas em casas decentemente 

mobiliadas por seus próprios senhores, que as obrigavam ao pagamento de salários elevados”191. 

Mesmo com o regime republicano, essa configuração do meretrício não parece ter se 

modificado tanto. Na base da hierarquia ainda se encontravam prostitutas negras e pobres, as 

mais estigmatizadas pela sociedade e que menos obtiveram garantias e proteção por parte das 

autoridades. Um exemplo disso é a discussão a respeito do tráfico internacional de mulheres 

brancas. 

Em dezembro de 1904, o Brasil decretou o projeto desenvolvido pela convenção de Paris, 

em 1902, que teve como objetivo criar leis internacionais na repressão ao tráfico de mulheres 

brancas. O assunto versava diretamente sobre a prostituição e cabia ao Brasil, como membro da 

conferência, mudar as leis do Código Penal para que fossem mais eficazes na repressão ao tráfico. 

Segundo o deputado Mello Franco, em seção de julho de 1908, na Câmara dos Deputados, o 

termo “tráfico de brancas” era problemático, afinal, aqueles que quisessem aderir posteriormente 

 
187 Para uma discussão sobre o divórcio nesse contexto, ver: SENNA, Adriana Kivanski de. As tentativas de 
implantação do divórcio absoluto no Brasil e a imprensa rio-grandina (1889-1916). 2006. 290f. Tese (doutorado em 
História) - Departamento de História da PUC-RS. 2006. 
188COLEÇÃO DE LEIS DO BRASIL. Código penal de 1890.  Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 12 de dezembro de 2017.  
189 Livro de registro da 2ª Delegacia de Polícia, nº 8590, ocorrência 00045, 18 de maio de 1905. Lerice Garzoni 
analisou esses processos em sua dissertação de mestrado, mostrando a relação entre policiados e policiais. Para 
mais, ver: GARZONI, 2007.  
190 Relatório do chefe de polícia da Corte ao ministro da Justiça no Rio de Janeiro em 1878 (apud MENEZES, 
2009, p. 233). 
191 Apud MENEZES, 2009. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
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às deliberações da conferência teriam algumas impossibilidades, “uma vez que tais países fossem 

habitados por outras raças que não a raça branca”192. Franco prossegue, dizendo que, “assim, por 

exemplo, o Japão não poderia, diante dos termos da Convenção, caso fosse restrito ao tráfico de 

tais mulheres brancas a proteção legal, o Japão, por exemplo, não poderia aderir aos princípios da 

Convenção de Paris”193. 

Apesar da insatisfação do deputado com o termo, o restante da sua fala é centrado em 

reformular os artigos dos Códigos Penais para tornar mais claras as punições do crime de 

lenocínio e a inclusão de crime contra menores. Entretanto, em nenhum momento é apontado o 

caso de mulheres negras, ainda que outras nações fossem mencionadas, como o exemplo do 

Japão. Podemos, então, supor que a preocupação de toda a comunidade internacional com o 

tráfico de mulheres residia apenas para as brancas europeias. Somente em 1921 a Liga das 

Nações, organizou a Convenção pela Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, que passou a 

considerar qualquer criança ou mulher, sem nenhuma referência a questões raciais, como vítimas 

do tráfico. 

No que diz respeito à prostituição de luxo, o cenário se modifica significativamente, 

principalmente ao se tratar de prostitutas francesas. De acordo com Lená Medeiros Menezes, esse 

grupo atuava não apenas na prostituição, mas estava associado aos setores artísticos, trabalhando 

como coristas, atrizes, costureiras e modistas, o que dificulta os rastros deixados por essas 

mulheres. A autora se utiliza do Almanak Laemmert para encontrar essas modistas e aponta que 

um dos indícios para as identificar como meretrizes é o uso apenas do termo “madame” seguido 

do primeiro nome194. 

O grupo de prostitutas francesas no Brasil era o mais respeitado ou, pelo menos, tolerado 

pela sociedade. O fato da atividade estar envolvida, e de muitas vezes ser confundida com o 

teatro e com as artes em geral poderia ser um grande fator para tanto. Margareth Rago afirma que 

“as prostitutas estrangeiras acendiam à cena principal em detrimento das brasileiras, brancas ou 

pretas”195, seja nos discursos oficiais ou nas memórias, e ocupavam o lugar de personagens dos 

romances do período. Outro elemento que Rago aponta são os costumes de um mundo 

civilizado, no caso, a França, importados junto dessas mulheres para o Brasil. Portanto, consumir 

esse tipo de divertimento era uma forma de estar mais próximo de um ideal de progresso e de 

modernidade. Por fim, esse tipo de meretrício tinha um lugar para acontecer, diferentemente do 

baixo meretrício, que era exposto nas ruas. 

 

Conclusão 

 

Analisar o meretrício pela categoria de gênero é pouco para compreender a complexidade 

das relações de poder entre as mulheres que participavam desse mundo. Ser prostituta no Rio de 

Janeiro, nos anos iniciais da República, era habitar um mundo divido entre o luxo e o estigma. 

Portanto, é importante perceber como essas mulheres com vidas tão distintas detinham valores e 

 
192 BRASIL. Anais da Câmara dos Deputados: sessões de 17 a 31 de julho de 1908 Vol IV. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1908, p.498. 
193 BRASIL, 1908. 
194 MENEZES, 2009, p. 239.  
195 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos de sexualidade feminina. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1991. p.137. 
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privilégios diferentes na sociedade. Como afirma Mary Castro, “tais sistemas de privilégios se 

entrelaçam resultando em especificidades que se afastam dos modelos puros”196, por isso é 

fundamental poder interseccionar categorias como raça e classe para compor um cenário mais 

próximo e complexo, que nos permita dimensionar o papel que essas mulheres ocupavam e os 

seus privilégios.  

Essas categorias nos ajudam a entender como a sociedade tinha um posicionamento 

ambíguo em relação ao meretrício. Ao mesmo tempo em que era repudiado, também era tolerado 

por seu papel civilizador, seja por iniciar os homens nos “amores ilícitos”, seja pelo fato de as 

prostitutas – sobretudo francesas – carregarem os ares da civilização e do progresso. Essa 

distinção em torno dos valores da prostituição foi observada na cidade de São Paulo por 

Margareth Rago em Os prazeres da noite197. Segundo Rago, consumir a prostituição de luxo tinha 

um valor positivo, sobretudo quando a prostituta era estrangeira. A prostituição de luxo era 

requisitada principalmente por políticos, fazendeiros ricos e estudantes de direito e exprimia a 

expectativa de ver seus costumes sexuais semelhantes ao de uma sociedade moderna. As ações 

policiais e as campanhas sanitárias ocorriam em regiões pobres, situadas nos bairros populares da 

cidade de São Paulo198. 

Um exemplo claro dessa diferenciação do meretrício é o fato de as posturas 

regulamentaristas recaírem apenas sobre prostitutas de baixa renda, negras, que se expunham nas 

ruas e nas áreas centrais das cidades, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Medidas 

como a inscrição de meretrizes em livros de registro ou a expulsão e o confinamento em áreas 

específicas só ocorreram no baixo meretrício, enquanto a prostituição de luxo se mantinha 

resguardada pela clandestinidade e pela glamourização dos cafés, pensões, teatros, ou até mesmo 

dos bordéis de luxo. 

Renato Cordeiro Gomes, ao analisar a prostituição na cidade do Rio de Janeiro, contrapõe 

dois mundos distintos: a Lapa, habitado pela elite boêmia e o Mangue, zona conhecida por residir 

o baixo meretrício. O autor lembra que as ações sanitárias só se concentravam nessas zonas 

periféricas e, com a expulsão das prostitutas da região central – principalmente com a visita dos 

reis da Bélgica199 –, essas mulheres foram presas por vadiagem e depois alocadas em bordéis de 

nove ruas transversais ao Mangue:  

 
Constituiu-se, então, um sistema não oficial pelo qual a polícia registrava os 
trabalhos do sexo e intervinha na administração dos bordeis. Fixou-se assim essa 
zona de baixo meretrício, em contraste com a prostituição de luxo, localizada no 
bairro Lapa, com suas casas noturnas, cabarés e cafés, vindo a constituir a 
“Montmartre Tropical” [...]200. 

 

 
196 CASTRO, Mary Garcia. Alquimia de categorias sociais na produção dos sujeitos políticos: gênero, raça e geração entre 
líderes do Sindicato de Trabalhadores Domésticos em Salvador. Estudos Feministas. Ano 0 2º Semestre. p.60. 
197 RAGO, 1991.  
198 SILVA, Marinete dos Santos. Clientes e circuitos da prostituição no Rio de Janeiro do século XIX. Revista Dimensões, 
vol. 29, 2012, p. 376. 
199 Em 1920, a polícia foi instruída a “sanear” as áreas por onde o rei e a rainha da Bélgica fossem passar. A 
polícia manteve presas as prostitutas de classe baixa sob o crime de vadiagem até o fim da visita e logo após, as 
inseriu nos bordeis concentrados nas ruas do Mangue. CAULFIELD, Sueann. O nascimento do Mangue: raça, 
nação e o controle da prostituição no Rio de Janeiro, 1850-1942. Tempo, Rio de Janeiro, n.9, 2000, p. 44. 
200 SCHWARTZ, Jorge (org.). Oswald de Andrade: obras completas. O Santeiro do Mangue e outros poemas. Rio de 
Janeiro: O Globo, 2012, p.56. 
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Com o que foi exposto, podemos concluir que ser prostituta estrangeira, pobre ou 

frequentadora dos cafés e teatros luxuosos, ser negra ou explorada por caften, trazia diferentes 

tratamentos e condutas por parte do poder público. Buscamos aqui mostrar que, além da 

condenação moral da prostituição, havia a perseguição ao baixo meretrício, prática que disfarçaria 

a criminalização da pobreza, política semelhante ao combate de costumes essencialmente 

associados às classes populares, como aconteceu com o jogo do bicho, o carnaval e o samba.  
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Resumo: Este trabalho busca estabelecer uma comparação entre Cleópatra, personagem do 
romance Do fundo do poço se vê a lua, de Joca Reiners Terron, e Joicy, cuja história é narrada no 
livro-reportagem O nascimento de Joicy, de Fabiana Moraes. Suas vivências diferentes demonstram 
aspectos da transfeminilidade, possibilitando uma abordagem que não se restrinja à generalização 
desses sujeitos excluídos da matriz heteronormativa. 
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Introdução 

 

Este artigo é parte da tese Transfeminilidades na literatura brasileira contemporânea, a qual ainda 

estamos construindo. Nosso objetivo para este texto é o de analisar, através de duas obras 

previamente selecionadas, como se dá a representação de mulheres transgêneras201 na literatura 

atual, a fim de estabelecer um paralelo entre a vivência desses indivíduos e o imaginário social 

corrente. Dessa forma, usaremos os livros Do fundo do poço se vê a lua202, de autoria de Joca Reiners 

Terron, e O nascimento de Joicy: Transexualidade, jornalismo e os limites entre repórter e personagem203, escrito 

pela jornalista Fabiana Moraes, ambos apresentando mulheres transexuais204 como suas principais 

personagens. A maneira contrastante como a representação encontrada em uma obra se coloca 

em relação à outra nos permite vislumbrar a multiplicidade de identidades transgêneras existentes, 

as quais, por vezes, se distanciam do discurso médico-científico responsável pela classificação 

inicial dos chamados “transexuais”. 

 
201 O termo “transgênero” é usado como um guarda-chuva para se referir a qualquer pessoa que não se 
identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. É comum também o uso da abreviação “trans”. 
202 TERRON, Joca Reiners. Do fundo do poço se vê a lua. São Paulo: Companhia das Letras, 2010a. 
203 MORAES, Fabiana. O nascimento de Joicy. Porto Alegre: Arquipélago, 2015. 
204 “Transexual” é uma expressão considerada mais específica que “transgênero”, estando associada ao discurso 
médico. Mulheres transexuais são aqueles indivíduos que, biologicamente, foram designados como do “sexo 
masculino”, mas que não se identificam com o gênero em questão. Homens transexuais, por sua vez, são 
aqueles indivíduos designados como do “sexo feminino”, mas que se identificam como do gênero masculino. 

mailto:francine.n.oliveira@hotmail.com
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O “dispositivo da transexualidade”205 é de consolidação recente, historicamente posterior à 

medicalização dos “desvios sexuais”. Esse dispositivo procura estabelecer critérios específicos 

para o diagnóstico do “verdadeiro transexual”, segundo explica Berenice Bento: 

 
Os critérios foram estabelecidos levando em conta características inferidas como 
compartilhadas por todo/a transexual, o que propiciará dois desdobramentos 
umbilicalmente ligados: (1) a definição de protocolos e orientações aceitos 
internacionalmente para o “tratamento” de pessoas transexuais e (2) a 
universalização do/a transexual206. 

  

Assim, o discurso médico e legal que institucionaliza a experiência transexual também a 

uniformiza, desconsiderando a diversidade dentro da própria expressão de gênero trans e 

reforçando um controle sobre os corpos que, de alguma forma, fogem à matriz de 

inteligibilidade207 que supõe uma linearidade entre o chamado sexo biológico e a identidade de 

gênero. Como categoria médica, a transexualidade consta, até hoje, no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5208 como “disforia de gênero”, condição que precisa 

ser diagnosticada a partir de uma série de critérios específicos. O Manual estabelece:  

 

Indivíduos com disforia de gênero apresentam incongruências acentuadas entre o 
gênero que lhes foi designado (em geral ao nascimento, conhecido como gênero de 
nascimento) e o gênero experimentado/expresso. Essa discrepância é o 
componente central do diagnóstico. Deve haver também evidências de sofrimento 
causado por essa incongruência. O gênero experimentado pode incluir identidades 
de gêneros alternativas além dos estereótipos binários. Em consequência, o 
sofrimento não se limita ao desejo de simplesmente pertencer ao outro gênero, 
podendo incluir também o desejo de ser de um gênero alternativo, desde que 
diferente do designado209. 

 

As pessoas nomeadas a partir do termo “transexual”, nesse sentido, têm uma validação 

médica que faz com que o termo seja comumente adotado, principalmente em função da 

necessidade do diagnóstico para realização das cirurgias que adequarão o corpo ao gênero com o 

qual cada indivíduo se identifica e para a mudança legal dos documentos. Esse processo, que dura 

pelo menos dois anos, é praticamente um ritual de assimilação à sociedade, pelo qual passa o 

indivíduo trans para que seja reconhecido não apenas socialmente, mas também nos termos da 

lei. Na busca por se determinar o “transexual verdadeiro”, termo médico ainda usado atualmente, 

 
205 BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: Sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006. 
206 BENTO, 2006, p. 133. 
207 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. 
208 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Paraphilic Disorders. In: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders - DSM-5. Arlington, VA: American Psychiatric, 2013. Disponível em: < 
http://dsm.psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.books.9780890425596>. Acesso em: 20 ago. 2015. 
209 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 453. 
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segundo aponta Fátima Lima210, a ciência ignora singularidades e estabelece um modelo único, 

universal, que precisa ser seguido para que a pessoa transexual tenha o direito de se identificar 

como tal. Consequentemente, esse discurso dita também a maneira como esses sujeitos serão 

socialmente percebidos – e como devem perceber a si mesmos – e leva ao reforço do 

questionamento da legitimidade, por parte do senso comum, de uma identidade transexual que 

não estaria de acordo com as normas de masculinidade ou de feminilidade. Sendo assim, apesar 

de o DSM-5 explicitar que não existe uma necessidade de a identidade de gênero almejada estar 

inserida nos chamados estereótipos binários, na prática, indivíduos transexuais, em sua maioria, 

procuram se adequar aos padrões de masculinidade ou de feminilidade socialmente estabelecidos, 

de forma a não deixar dúvidas a respeito do gênero com o qual se identificam. A seguir, veremos 

como se dá a representação de mulheres transexuais em duas obras literárias, a fim de analisar 

como elas se encaixam no “dispositivo da transexualidade”211. 

 

Entre a ficção e a realidade 

 

O romance ficcional Do fundo do poço se vê a lua212, faz parte da coleção Amores Expressos, 

produzida pela editora Companhia das Letras, que enviou diversos autores a países estrangeiros 

para que elaborassem obras versando sobre o amor. A história em questão é narrada pela 

protagonista Cleópatra, uma mulher transexual que adotou seu nome em homenagem à 

consagrada interpretação de Elizabeth Taylor em filme homônimo de 1963.  

Nascida em São Paulo, Cleópatra conta que os indícios de sua personalidade feminina se 

afloraram ainda mais após a descoberta do guarda-roupa de sua falecida mãe, que lhe deu acesso 

a um novo mundo, diferente daquele repleto de masculinidade em que estava inserida quando 

vivia na cidade de São Paulo. Seu pai era ator e, quando estava em casa, passava a maior parte do 

tempo dormindo. Seu irmão gêmeo, William, gostava de brincadeiras violentas, que envolviam 

simulações de tiroteios e batalhas de guerra. 

A mãe faleceu pouco depois de dar à luz, por ter uma saúde frágil. Tanto ela como o pai 

militaram ativamente contra o regime ditatorial que se iniciou em 1964 no Brasil e, para que a 

gravidez e o parto ocorressem de maneira segura, acabaram se escondendo e se isolando. O 

nome real da mãe é desconhecido até mesmo pelos filhos, mas um de seus “codinomes” teria 
 

210 LIMA, Fátima. A construção do dispositivo TRANS: Saberes, singularidades e subversões da norma. In: 
Corpos, Gênero, Sexualidades: Políticas de Subjetivação. Porto Alegre: Rede UNIDA, 2014. p. 61-86. Disponível 
em: <http://abramd.org/wp-
content/uploads/2014/05/2014_Corpos_generos_e_sexualidades_poli%CC%81ticas_de_subjetivac%CC%A7
a%CC%83o.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2016. 
211 BENTO, 2006. 
212 TERRON, 2010a. 
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sido, justamente, Cleópatra. Ao se descobrir transexual, Wilson opta pelo mesmo nome, 

resgatando uma memória que lhe foi marcante na infância, envolvendo o armário em que ficavam 

guardadas roupas de sua falecida mãe.  

Ao passar pela transição, Wilson atribui seu renascimento como Cleópatra ao filme que, 

aos sete anos de idade, descobriu na forma de uma fita VHS entre as coisas da mãe:  

 

Depois de assistir Cleópatra, eu fui reinventada na forma luminosa de Elizabeth 

Taylor. [...] O instante mesmo desse meu segundo e verdadeiro nascimento foi 

aquele no qual Cleópatra, logo no início do filme, é impedida de circular pelo 

palácio [...]. Quando Elizabeth Taylor é desenrolada junto do tapete pelo César 

interpretado por Rex Harrison e levanta-se com aquele ar de indignação de alguém 

que chegasse ao mundo pela primeira vez e não gostasse nadinha do que via, foi 

este o momento preciso em que renasci na forma de mulher213. 

 

Além de enfatizar suas características femininas, a narradora se esforça, repetidamente, para 

se diferenciar do irmão gêmeo, a quem descreve como um sujeito mal-humorado, de raciocínio 

lento que, devido a um problema ocorrido ainda durante a gravidez da mãe, fazendo com que o 

fluxo sanguíneo se dirigisse preferencialmente a um dos gêmeos, teve sua inteligência prejudicada. 

A noção do “macho típico” como bronco, agressivo, impulsivo, é repetidamente utilizada para 

descrever o irmão gêmeo, William, em oposição a Wilson, que revela, desde cedo, uma 

sensibilidade associada ao feminino. Em seu discurso, a ideia da essencialização de sua identidade 

está presente em declarações como “Eu nunca tinha sido um menino”214, ou ainda quando 

aponta que sua caligrafia, desde cedo, era “arredondada e feminina”215. Vinda de uma família de 

classe média, com um pai ator e dono de um pequeno teatro, tinha nas brincadeiras, nas quais 

representava variados personagens, uma preferência por assumir papéis femininos, outro aspecto 

da infância usado para legitimar uma essência “inata”. 

A trajetória de Wilson a Cleópatra é estereotípica em relação àquilo que se descreve como 

dispositivo transexual e a uma suposta experiência transexual universal, inclusive em relação ao 

período de autodescoberta durante a adolescência, quando a personagem se apresentava como 

um homossexual efeminado. Outro fator protocolar que se encontra presente nas falas de 

Cleópatra e que, segundo o discurso médico, caracteriza o “transexual verdadeiro” está no 

desprezo ao próprio pênis e a visão do corpo masculino como uma prisão.  

 
213 TERRON, 2010a, p. 41. 
214 Idem, ibidem, p. 75. 
215 Idem, ibidem, p. 64. 
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Em comemoração ao aniversário de dezoito anos dos gêmeos Wilson e William, no ano de 

1985, o pai preparou uma festa durante a estreia de uma peça em seu Teatro Massachusetts, na 

qual os irmãos atuariam. Na ocasião, Wilson, ainda se apresentando com uma identidade 

masculina, teve a oportunidade de representar uma mulher publicamente, a qual procurou 

executar com o máximo de realismo possível. Durante a peça, Wilson avistou do palco o filho de 

um amigo da família, apelidado de Agá-Agá. Considerando que sua capacidade de o seduzir seria 

mais um indício de sua feminilidade, a personagem comenta: “Eu enfim me sentia uma mulher 

verdadeira e como tal atraía a atenção de um homem. [...] E por instantes nem mesmo o 

assustador volume da ereção sob minha túnica feminina me incomodava mais”216.  

Ao fim da peça, eles se encontram e, enquanto estão juntos, um acidente ocorre devido à 

forte chuva que caía naquele dia, levando a um alagamento e ao desabamento de parte do teatro. 

Além disso, o ocorrido levou à morte do pai dos gêmeos, bem como de tio Edgar, pai de Agá-

Agá e amigo da família. William sobreviveu à tragédia, mas seu paradeiro se manteria 

desconhecido por Wilson/Cleópatra por muitos anos, este tendo sido levado a um hospital, no 

qual permaneceu internado como desconhecido. 

Devido a uma concussão, Wilson/Cleópatra passou a sofrer de amnésia e chegou ao 

hospital usando apenas a roupa do corpo – o figurino feminino que vestia durante a peça – e, 

curiosamente, carregando uma biografia de Elizabeth Taylor intitulada Liz, uma estrela abaixo do 

sol. A personagem narra, então, sua obsessão persistente com a atriz responsável pela mais icônica 

atuação como Cleópatra no cinema:  

 

O fascínio pela Cleópatra do filme de Mankiewicz me conduzira ao interesse por 
Elizabeth Taylor e durante um bom tempo não fiz outra coisa senão estudar sua 
vida repleta de amores desgraçados. [...] Li tantas vezes essa biografia a ponto de 
roubar a vida de Liz, de tomá-la para mim. Surrupiei tudo o que pude: seus trejeitos 
e olhares, seus cortes de cabelo e de roupas, sua arrogância britânica217. 

 

Nas margens do livro, a narradora escreveu seu diário, registrando seu dia a dia durante a 

internação e como deu início à transição de seu corpo para se tornar, efetivamente, Cleópatra. A 

experiência da protagonista após o acidente é narrada sem apresentar dilemas ou dúvidas acerca 

de sua identidade de gênero feminina, como uma realidade inquestionável.  

O processo de construção física de Cleópatra teve início com a ajuda de Nelson, um 

enfermeiro transexual que se torna amigo da personagem e a diagnostica também com a mesma 

“disforia”. Nesse sentido, a percepção da protagonista, transmitida por meio de seu diário, revela 

não apenas uma visão patológica da condição trans, mas o apego a padrões de feminilidade e de 

 
216 TERRON, 2010a, p. 101. 
217 Idem, ibidem, p. 64. 
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masculinidade que faz parte da descrição médica legitimadora do “transexual verdadeiro”, além 

do estranhamento direcionado à homossexualidade do enfermeiro: 

Nelson é o meu enfermeiro predileto. Ele é transexual. Nasceu mulher, porém se 
considera homem. Não existe nada nele que sugira um dia ter pertencido a uma 
mulher, nem no corpo nem no comportamento. É impressionante. Mas o mais 
incrível de tudo é que Nelson vive com outro homem, um companheiro chamado 
Omar. Realmente, não dá pra entender [...]. Nelson me explicou que sofro de uma 
espécie rara de distúrbio de identidade sexual. De acordo com ele, os médicos não 
conseguem explicar o fato de eu ter perdido a memória e, mesmo assim, 
permanecer com o tal distúrbio218. 

 

Considerando se tratar do ano de 1986, a maneira como Cleópatra descreve a 

transexualidade se mostra coerente com o pensamento difundido pela medicina à época. Segundo 

a descrição oferecida no diário, Nelson, como Cleópatra, seria um “transexual verdadeiro”, 

embora sua homossexualidade cause estranhamento à protagonista. A dificuldade de entender 

que um homem transgênero seja gay se deve à quebra que isso representa na lógica de uma 

heterossexualidade compulsória, que pressupõe o desejo pelo gênero oposto como “normal”219. 

O fato de a personagem manter sua condição mesmo após o acidente que lhe causou 

amnésia representa mais um reforço da essencialização de sua identidade feminina. Quanto à 

transformação corporal propriamente dita, Cleópatra aponta que chegou a questionar o 

enfermeiro sobre a necessidade de passar pelo processo, uma vez que já se via como mulher, 

independentemente da aparência de seu físico. Este questionamento, apresentado factualmente 

por uma série de indivíduos que se identificam como transgêneros, esbarra nos critérios 

estabelecidos pelo dispositivo da transexualidade, o que será possível verificar também na obra O 

nascimento de Joicy: Transexualidade, jornalismo e os limites entre repórter e personagem220, analisado mais 

adiante neste artigo. 

Convencida por Nelson a fazer uso de hormônios secretamente, sob a supervisão do 

enfermeiro, a protagonista se mostra ansiosa por adquirir características mais associadas ao 

gênero feminino, a fim de se transformar em si mesma. Recebendo alta do hospital, aceitou o 

convite de ir morar com Nelson e seu companheiro, Omar, sendo então finalmente batizada com 

o nome de “Cleópatra” e ganhando o apelido de “Cleo”.  

No período em que viveu com o casal, a escrita do diário aborda, além da convivência – e 

as desconfianças em relação a Omar –, algumas reflexões da protagonista sobre sua identidade 

feminina e a possibilidade de passar pela cirurgia de transgenitalização, a qual Nelson sugeriu que 

fosse realizada por um amigo cirurgião. Um dos textos descreve a reação de Cleópatra ao 

 
218 TERRON, 2010a, p. 106-107 – ênfase nossa. 
219 BUTLER, 2010. 
220 MORAES, 2015. 



74 

 

deparar-se, enquanto passeava pela rua Major Sertório, no centro de São Paulo, com travestis que 

se prostituíam. A passagem em questão é sintomática do esforço empreendido por Cleópatra para 

se diferenciar não apenas do gênero masculino, mas também das travestis, as quais descreve de 

maneira preconceituosa e estereotipada: 

 

Comecei a sair todas as tardes. [...] Com medo de passar diante do teatro arruinado 
da praça, mudei o meu trajeto e enveredei pela rua Major Sertório. Lá tive um 
vislumbre mercantilista. Surgiu uma possibilidade de sobrevivência. Fiquei muito 
surpresa com a quantidade de travestis nas calçadas. Não posso dizer que eles 
tenham deixado de se espantar comigo. Estavam trabalhando debaixo do sol, feito 
pedreiros. Nós conversamos um pouco e eles me fizeram perguntas, mas não 
chegaram a entender o que eu sou. 
Ao contrário de mim, aqueles travestis são arremedos de mulheres. As suas peles são 
marcadas pela pobreza. Os seus pés tristes não disfarçam a sua masculinidade, e as 
unhas são cascos besuntados de esmalte vermelho. Todos sem exceção parecem ter 
sofrido muito na vida. Vê-los não me fez nada bem. Eram pedreiros maquiados, 
usando minissaias. 
No caminho de volta, ao perceber o interesse dos senhores que regressavam do 
trabalho por mim, perguntei-me se eu também seria uma aberração feito aqueles travestis. 
Olhei pros meus pés delicados e as minhas mãos sem calos. Verifiquei cada 
centímetro quadrado de pele pra localizar marcas de maus-tratos e não as encontrei. 
É bem certo que nos dias anteriores à amnésia, mesmo sem ter absoluta certeza, eu 
não tenha passado por infortúnios semelhantes ao deles. Não sou um homem vestido de 
mulher. Não sou um pedreiro221.  

 

Tratando as travestis no masculino, a protagonista associa a aparência daquelas pessoas não 

à transgeneridade, mas à prática do transformismo, também um reflexo do senso comum da 

época e que, por vezes, ainda mostra seus resquícios nos dias atuais. Como grupo social, as 

travestis se encontram às margens da comunidade LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais e Travestis), devido à complexidade e à precariedade de suas vivências. Essa 

marginalidade fica evidente no pensamento de Cleópatra, que demarca a pobreza e a aparência 

precária de suas “colegas” a quem chama abertamente de aberrações. Diferentemente delas, que 

seriam “arremedos de mulheres”, a personagem-narradora se coloca numa posição 

hierarquicamente superior, como mulher de fato. 

Inicialmente, foram encaradas como homossexuais que procuravam assumir uma aparência 

mais feminina a fim de chamar a atenção dos homens que desejavam, estando, desde o princípio, 

associadas à prostituição222. Por conta da rejeição da própria família, é comum que jovens 

afeminados sejam expulsos de casa ao se assumirem como homossexuais, indo morar nas ruas 

ainda na infância ou adolescência. Nesse contexto, acabam por conhecer travestis que irão 

 
221 TERRON, 2010a, p. 127-128 - ênfase nossa. 
222 KULICK, Don. Travesti: Sex, Gender and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. Chicago and 
London: The University of Chicago, 1998. FIGARI, Carlos. @s outr@s cariocas: Interpelações, experiências e 
identidades homoeróticas no Rio de Janeiro: Séculos XVII ao XX. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: 
IUPERJ, 2007. 
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acolhê-los e orientá-los sobre como conseguir dinheiro e sobreviver naquela realidade hostil em 

que, não raro, a prostituição se torna o único trabalho possível. As motivações para adotarem a 

aparência feminina são múltiplas, de forma que existem, de fato, travestis que continuam a se 

identificar como homens homossexuais e que têm na construção do corpo o aprimoramento de 

um “instrumento” de trabalho, bem como há aquelas que se consideram mulheres e que apenas 

se diferenciam das transexuais por questões econômicas, além de existirem ainda travestis que se 

enxergam como uma espécie de terceiro gênero, que se encontra entre o masculino e o 

feminino223.  

A pobreza e a marginalização fazem parte da vida da absoluta maioria das travestis, 

afetando a construção de suas identidades e diferenciando-as das transexuais, de acordo com 

Marcos Benedetti: 

As transexuais dominam uma linguagem médico-psicológica refinada, apóiam-se 
em escritos científicos dessas disciplinas (muitos deles já desacreditados nos seus 
próprios campos acadêmicos) para explicar e demonstrar seu modo de ser, 
evidenciam as diferenças entre sua condição e a das travestis por meio de 
argumentos e razões fundamentadas nas noções de patologia e desvio [...]. Essas 
concepções estão relacionadas à origem de classe. As informantes que se auto-
identificam como transexuais, possuem, via de regra, maior escolaridade; têm, 
portanto, acesso a bibliografias técnicas sobre o assunto com mais facilidade e 
situam-se mais próximas socialmente das explicações institucionais e científicas 
sobre a questão224. 

 

Nesse sentido, Cleópatra, que teve o apoio de um enfermeiro e, consequentemente, acesso 

ao discurso médico, além de não ter sido obrigada a estar nas ruas e se prostituir, coloca-se em 

uma posição de superioridade, mais uma vez procurando reforçar sua essência feminina ao 

afirmar que não é um “homem vestido de mulher”225.  

Naquele dia, a personagem decide abordar as travestis e, conversando com elas, trava uma 

relação amistosa. Alguns dias após conhecê-las, Cleópatra foge da casa de Nelson, que havia 

desaparecido, deixando-a apenas com Omar, que se mostra violento e explosivo. Com a fuga, 

busca ajuda das próprias travestis, que a acolhem. Durante o período que passa a conviver com 

elas, Cleópatra desenvolve relativa empatia e escreve em seu diário sobre a marginalidade e a 

exclusão enfrentadas pelo grupo, embora mantendo grande distanciamento. A ênfase continua a 

ser na pobreza e na aparência das travestis, cuja feminilidade é encarada como mal construída e 

não natural pela protagonista: 

 
223 OLIVEIRA, Francine N. A. Gênero, cultura e o dispositivo da transexualidade: A formação da identidade 
travesti no Brasil. Darandina Revisteletrônica, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, jun. 2017. Disponível em: < 
http://www.ufjf.br/darandina/anteriores/volume-10-numero-1-junho2017/artigos/>. Acesso em: 12 out. 
2017. 
224 BENEDETTI, Marcos. Toda feita – O corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: Garamond, 2005, p. 
113. 
225 TERRON, 2010a, p. 128. 
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O lugar onde eles vivem é terrivelmente pobre. Os travestis não têm nada, a não 
ser as suas roupas ridículas e a sua afetação. Mas eu não tenho outra alternativa. 
Todos estão acostumados com a perseguição: eles são perseguidos pelos familiares 
envergonhados, pelos cafetões, pela polícia, pelos amantes, todo mundo querendo 
extorqui-los226. 

 

O desconforto óbvio de Cleópatra por estar entre “aberrações” expõe uma hierarquia da 

feminilidade comumente observada entre mulheres transexuais e travestis: aquelas que se 

mostram mais femininas e mais próximas do padrão, sendo capazes de se passar por “mulheres 

naturais”, têm mais respeito e admiração por parte das demais – sendo também alvo de inveja 

por sua beleza. Assim, devido à sua aparência “naturalmente” feminina, a protagonista consegue 

se empregar em um salão de beleza, como maquiadora, manicure, depiladora e figurinista, 

ajudando travestis a se tornarem mais femininas como ela. Em seu diário, é notável a arrogância 

de Cleópatra ao se contrastar com as clientes e referir-se a elas de forma discriminatória. A 

insistência em tratá-las no masculino demonstra ainda mais como a personagem enxerga-se como 

portadora de uma essência feminina que as travestis não detêm: 

 

Meu trabalho de assessoria aos travestis não se resumia somente ao aspecto físico, 
entretanto, e eu buscava, através da conformação de suas novas identidades, afinar 
seus espíritos dando-lhes aulas de comportamento e de bons modos. [...] Por meio 
da etiqueta, eu buscava fazer com que aqueles seres abrutalhados e sem nenhuma 
medida de complexidade da psique feminina se tornassem melhores [...]227. 

 

Não se pode negar que a visão da protagonista transexual se encontra em consonância com 

o pensamento majoritário da população em relação às travestis, seja aquele difundido na década 

de 1980, período em que se passa a obra, seja aquele que ainda permeia o senso comum nos dias 

de hoje. É possível, ainda, levantar um questionamento acerca do papel do autor, Joca Reiners 

Terron, nas subjetividades elaboradas ao longo da narrativa, uma vez que Terron, como homem 

cisgênero, pode apresentar um conhecimento limitado no que diz respeito à transgeneridade 

como um todo, em relação à qual ele apenas pode ser um observador.  

Em entrevista à Livraria da Folha, o escritor revelou não ter tido a necessidade de efetuar 

uma pesquisa intensa, tendo suas dúvidas sanadas com facilidade, “parecendo que uma força 

superior qualquer está mandando recadinhos fundamentais para que possa escrevê-lo”228. Para 

Terron, a busca de Cleópatra por uma identidade feminina baseada em uma figura do cinema 

revela um desejo, muito comum atualmente, de as pessoas fugirem de si mesmas. Nesse sentido, 

sua fala pode, por um lado, remeter a uma crítica à própria noção da transgeneridade e ao 

processo pelo qual pessoas trans passam na construção de si e de seus corpos. Por outro lado, 

 
226 Idem, ibidem, p. 130. 
227 TERRON, 2010a, p. 180. 
228 Idem, 2010b, s/p. 



77 

 

pode ser um apontamento de como todos os indivíduos buscam um padrão inatingível tanto de 

beleza como de personalidade, realidade da qual as pessoas trans também não escapam. 

Para encontrar a si mesma e tornar-se completa, Cleópatra precisa ir ao Egito, feito que 

realiza após finalmente passar por sua cirurgia de redesignação genital. Em busca da glória que 

testemunhou no filme hollywoodiano, a protagonista se depara, na verdade, com ruínas, neblinas 

e muita poeira. Na cidade de Alexandria, ao visitar a coluna de Pompeu, foi estuprada e 

conheceu, então, a realidade daquela cultura, evento que menciona de forma irônica durante a 

narrativa: “Depois de algum tempo ainda perplexa, pude afinal compreender o que se passara. 

Bem ali, diante daquele falo de granito erigido à glória de Pompeu, eu havia recebido as boas-

vindas ao mundo dos homens”229. O trauma provocado pelo estupro fez com que sua memória 

perdida fosse, aos poucos, sendo recuperada.  

Retornando ao Cairo, conheceu, no hotel em que estava hospedada, madame Mervat, uma 

cortesã que passou a ajudá-la e lhe ensinou a dançar o estilo raqs sharqi. Como dançarina, 

Cleópatra se apresentou em diversas festas, casamentos e até mesmo em casas noturnas, 

tornando-se extremamente famosa. Vinte anos após sua chegada no Egito, a protagonista 

descobre que seu irmão gêmeo, William, está vivo e, ao conseguir seu endereço, envia-lhe um 

cartão postal para que vá ao seu encontro, no país árabe, fato que dá início ao livro e a toda a 

narrativa da própria Cleópatra. 

 

 

Jornalismo e estereótipos rompidos 

 

Em O nascimento de Joicy: Transexualidade, jornalismo e os limites entre repórter e personagem230, 

Moraes aborda a trajetória de uma transexual nascida no agreste de Pernambuco e que, depois de 

um longo processo, finalmente consegue a permissão para passar pela cirurgia de 

transgenitalização oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além da reportagem 

propriamente dita, o livro traz reflexões de Moraes e relatos a respeito de sua conflituosa relação 

com a cabeleireira Joicy, levantando a questão das técnicas ideais e do lugar da subjetividade no 

trabalho jornalístico. 

Ao eleger Joicy como a protagonista de sua reportagem, Moraes demonstra as dificuldades 

pelas quais passam pessoas transexuais, principalmente aquelas que não se adequam aos padrões 

de feminilidade ou masculinidade esperados para que sejam propriamente diagnosticadas pelo 

discurso médico. Não obstante, a jornalista demonstra conhecimento prévio acerca do tema e faz 

 
229 TERRON, 2010a, p. 213. 
230 MORAES, 2015. 
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uso de uma linguagem humanizada e relativamente compreensiva, apresentando a questão de 

forma didática para o público do jornal. 

No hospital em que se consultava, Joicy era olhada com certa incredulidade pelas demais 

transexuais devido à sua aparência “masculina”, não atendendo aos preceitos sociais para que seja 

assimilada definitivamente como mulher. A cabeleireira, então, enfrentava um “preconceito 

duplo”231, por não ser aceita por parte das próprias pessoas trans. Ademais, esse fator também a 

levou a passar por três anos de terapia – um ano a mais que o requerido por lei para se ter direito 

à cirurgia de redesignação genital – e, ao todo, por um processo de sete anos de avaliação e de 

acompanhamento por parte de médicos e de psicólogos. Conforme Moraes explica: “a existência 

do tratamento no serviço público de saúde só é permitida porque os transexuais são pessoas, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que carregam consigo um transtorno de 

personalidade [...]”232. 

De fato, o estabelecimento de critérios que devem legitimar a transexualidade aos olhos da 

medicina, tanto no sistema de saúde público como privado, apresenta diversas incongruências e 

regras arbitrárias, como é possível notar ao acompanharmos a história em questão. Trata-se de 

um sistema normatizador, que não reconhece a amplitude das próprias masculinidades e 

feminilidades em si. Nesse sentido, Joicy se destaca por não cultivar uma aparência padronizada, 

de “características femininas hiperbólicas”233 – características estas valorizadas por Cleópatra, 

bem como por diversas mulheres transexuais –, apresentando certa discrepância entre sua 

identidade feminina e sua expressão de gênero: 

 

Não usa maquiagem. Não gosta de usar vestido. Não tem cabelo comprido. Na 
verdade, está ficando meio careca, coisa de quem vai fazer 51 anos de idade. Sua 
aparência sugere que ela ainda está engatinhando para mostrar socialmente a 
mulher que é – e, principalmente, para deixar para trás o agricultor que sempre 
foi234. 

 
 

A temática da transgeneridade vem ganhando espaço, principalmente por meio de 

plataformas que permitem que as próprias pessoas pertencentes à comunidade transgênero se 

manifestem, expondo suas vivências e demandas, como blogs e redes sociais. Contudo, a maneira 

como a mídia trata esses indivíduos, em sua maioria, permanece atrelada a um senso de 

generalização da categoria, perpassada ainda pela reprodução de expressões populares como a de 

“mudança de sexo”. Na contramão da tendência midiática, a obra de Fabiana Moraes dialoga 

com essa pluralidade, uma vez que a cabeleireira retratada pela jornalista traz uma nova 

 
231 MORAES, 2015, p. 34. 
232 Idem, ibidem, p. 46. 
233 Idem, ibidem, p. 34. 
234 Idem, ibidem, p. 34. 
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perspectiva ao leitor, evidenciando como a própria categoria da transexualidade comporta 

experiências e apresentações múltiplas.  

Além de enfrentar o preconceito recorrente entre a população de Alagoinha, a transexual 

Joicy era, também, vítima de uma discriminação por parte dos profissionais supostamente 

qualificados para atendê-la. O desrespeito e as piadas direcionadas a sujeitos cujo gênero não está 

em conformidade com as expectativas é fator comum em uma sociedade que usa a provocação 

na tentativa de reprimir grandes diferenças, a fim de que o indivíduo se esforce pela adequação 

aos padrões impostos. Até mesmo a mãe de Joicy demonstra sarcasmo diante da insistência, por 

parte da filha, para que seja tratada no feminino. Isso a levou a desenvolver estratégias para lidar 

com as pessoas, tanto próximas a ela como apenas conhecidas, o que aparentemente fez com que 

passasse a ser vista como alguém ríspida e de difícil convivência.  

A situação financeira de Joicy é ainda outro fator a dificultar a experiência trans, uma vez 

que a hormonização, as viagens para que as consultas médicas sejam realizadas e o período pós-

operatório envolvem diversos gastos. Após o procedimento cirúrgico, a transexual enfrentou 

complicações, como a inflamação do local e a estenose – o fechamento do canal vaginal devido 

ao uso incorreto da prótese durante o período de recuperação –, que fizeram com que a 

cabeleireira tivesse de se submeter a um segundo procedimento para reabertura do canal. Esses 

problemas somam-se, ainda, à falta de informações e de atenção por parte da equipe médica.  

Moraes aponta: “A pobreza financeira – e afetiva – que a cerca não é compatível com a 

delicadeza da cirurgia. [...] O desamparo [médico] foi complementado pela solidão: a família de 

Joicy não apareceu em sua casa para ajudá-la nas tarefas cotidianas”235. Ademais, a falta de apoio 

familiar é recorrente entre pessoas trans que, com frequência, distanciam-se dos parentes e até 

mesmo de amigos próximos, por vezes em função de um questionamento sobre a real 

necessidade de o indivíduo modificar permanentemente sua aparência.  

Para Joicy, a cirurgia construtora do órgão genital lhe conferiu um novo status: sua vagina é 

a “prova” definitiva de que é mulher. Mesmo que tenha passado por dores, dificuldades e 

frustrações ao longo de todo o chamado “processo transexualizador”, a operação permitiu que 

ela desenvolvesse sua autoestima, orgulhando-se “da aparência de seu púbis e da atração que ele 

provoca. Usa o sexo recém-adquirido para ser vista e respeitada como mulher”236. Nesse sentido, 

o corpo modificado, moldado para se adequar à identidade e que passa a carregar um verdadeiro 

símbolo da feminilidade, ou seja, a vagina, é um instrumento de legitimação que não pode ser 

contestado pelo outro: 

 
235 MORAES, 2015, p. 78-79. 
236 MORAES, 2015, p. 79. 
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Em um passeio no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul, sentiu vontade de 

usar o banheiro e não teve dúvidas em dirigir-se ao feminino. Ao ver a usuária de 

aparência masculinizada entrar no local, uma das seguranças entrou no recinto. “O que 

o senhor está fazendo aqui?”, perguntou. “Eu não sou homem, eu provo que não sou”, 

disse Joicy, baixando o short e a calcinha para expor a vagina. A segurança olhou, pediu 

desculpas e saiu. Joicy não usava roupa colada nem chinelo com flor. Mas era, sem 

dúvida, mulher237. 

 
A personalidade de Joicy parece ser fruto de uma carência afetiva misturada à constante 

violência simbólica à qual ela está submetida em seu cotidiano. Tendo passado a maior parte de 

sua vida na área rural de Alagoinha, foi criada por uma tradicional família de agricultores em que 

o gênero determinava as tarefas desempenhadas dentro de casa. Com a morte do pai, veio a 

mudança daquele jovem que sabia, há muito, ser uma mulher, mas que não o demonstrara até 

então, provavelmente por medo da reação paterna – fator indicado também pelo discurso da mãe 

e das irmãs. Sua criação na área rural, em situação precária, bem como o restrito contato com 

outras mulheres trans – algo que só iria acontecer quando ela passasse a frequentar o hospital 

para dar início a seu “tratamento” –, de certa forma, justificam a pouca “feminilidade” da ex-

agricultora. Ao observar a imagem de Joicy (FIGURA I), notamos como ela se encaixa, 

ironicamente, na descrição estereotípica que Cleópatra faz das travestis com as quais convive em 

São Paulo. 

Apesar da aparência “embrutecida”, Joicy, em seu discurso, não deixa de falar sobre uma 

espécie de essência feminina presente desde cedo em sua personalidade, algo que a aproxima da 

experiência exposta por Cleópatra e que está relacionada com a legitimidade da identidade 

transexual. Esse tipo de fala, repetido por muitos indivíduos trans, é um dos fatores a criar a 

realidade do gênero com o qual os sujeitos se identificam. Conforme explica Judith Butler, o que 

entendemos por gênero é “a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir 

a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser”238. Sendo assim, produzir, através do 

corpo e do discurso, a aparência de um gênero sólido e imutável é fundamental para que 

transexuais sejam reconhecidos segundo suas respectivas identidades. 

 

 
 
 
 
 

 
237 Idem, ibidem, p. 79-80. 
238 Butler, 2010, p. 59. 
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FIGURA I. Imagem principal da reportagem, com uma montagem feita em alusão à obra O nascimento de Vênus 

(1484-1486), de Sandro Botticelli. Fonte: MORAES, Fabiana. O nascimento de Joicy. Jornal do Commercio. Recife, abril 
de 2011. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/JC/especial/joicy/>. Acesso: 09 de mai. 2018. 

 
 

Além da reportagem propriamente dita, o livro traz dois capítulos em que Fabiana Moraes 

trata de sua relação com Joicy, desde quando se conheceram até o desenrolar de uma 

proximidade após a publicação da matéria no Jornal do Commercio em 2011, envolvendo ainda a 

disseminação do caso, que chegou a se tornar pauta em um programa televisivo, e as reações do 

público. Para Moraes, a “intimidade quase obrigatória”239 estabelecida com a “personagem” de 

seu texto levou a jornalista a desenvolver empatia pela cabeleireira, preocupando-se pessoalmente 

com seu estado, principalmente em função das condições de pobreza e de abandono em que 

Joicy vivia. A experiência levou a autora a rever seu ponto de vista não somente em relação às 

questões de gênero, mas também no concernente a como seus valores são determinados por sua 

posição social. O relato do primeiro encontro com a transexual demonstra como a autora, 

inicialmente, tinha uma percepção estereotípica acerca da transexualidade, ainda que mais 

esclarecida: 

 

Ao chegar, na manhã de uma segunda, ao Hospital das Clínicas, Zona Oeste do 
Recife, não percebi que ela, sentada com as pernas abertas em meio às outras 
transexuais de maneiras delicadas e sandálias de dedo, era mais uma mulher não 
biológica à espera da marcação de sua cirurgia de redesignação sexual240. 

 
239 MORAES, 2015, p. 92. 
240 MORAES, 2015, p. 94. 
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A figura aparentemente incoerente de Joicy foi justamente o que despertou o interesse de 

Moraes em narrar sua história, mas sua escolha foi questionada inclusive pelo médico do Hospital 

das Clínicas responsável por atender às transexuais, sugerindo que aquela paciente não seria uma 

representante trans ideal. Moraes revela como foi surpreendida pela fala do cirurgião: 

 

— Por que você escolheu logo Joicy? Há outras transexuais aí com a aparência 
mais feminina, seria bem melhor. 
— Mas Joicy não é mulher? Não é a próxima a ser operada pelo senhor? 
— Sim, mas é uma paciente difícil, não tem as características mais femininas, é um 
pouco embrutecida, ignorante241. 

 

A tentativa do médico de desencorajar a escolha da jornalista demonstra um esforço, ainda 

que velado, pelo controle daquilo que é divulgado através da mídia. A falta de “feminilidade” de 

Joicy poderia suscitar questionamentos a respeito de sua própria condição transexual – e, 

consequentemente, do “diagnóstico” dado pelos profissionais. 

Se, por um lado, a aparência daquela mulher pode confundir o público e dificultar o 

entendimento do que seja a transexualidade, por outro lado, seu caso não é único e a 

multiplicidade de expressões trans passa, inclusive, pela negociação daquilo que seria ou não uma 

estética ideal, a cumprir com os padrões socialmente impostos e adotados pelo sistema médico, 

ajustando-se, assim, ao modelo sexual dimórfico242. Como foi representado através de Cleópatra, 

no romance analisado anteriormente, existe, entre os indivíduos transgêneros, o esforço por se 

construir uma aparência de gênero que não seja passível de questionamento, o que lhes garantiria, 

ao menos, uma passabilidade como pessoas cisgêneras e, consequentemente, menor 

vulnerabilidade no âmbito público. 

Ao tratar das reações à publicação da reportagem, Moraes reproduz comentários que 

revelam a dificuldade de assimilação da identidade de gênero daquela “personagem”, que aparece 

nua na fotografia que ilustra a matéria, em posição que lembra a da famosa pintura de Botticelli, 

O nascimento de Vênus (1484-1486). Foi a semelhança com o quadro renascentista que inspirou o 

título da matéria e também da obra publicada posteriormente. Conforme esclarece Moraes: 

 
Quando voltávamos para o Recife e vi as imagens, reparei que Joicy escondia-se da 
mesma maneira que a Vênus de Botticelli, não contando, porém, com a ajuda de 
longos cabelos para tornar o corpo menos exposto, tampouco com anjos trazendo 
flores ou uma dama prestes a cobri-la com um manto. Joicy estava nua, uma nudez 
essencialmente política de um corpo continuamente questionado243. 

 

 
241 Idem, ibidem, p. 95. 
242 BENTO, 2006. 
243 MORAES, 2015, p. 129. 
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Esse corpo causou estranhamento e até mesmo indignação em parte do público do jornal 

por não atender nem mesmo às expectativas de uma transexualidade “verdadeira”. Além do 

incômodo, ficou evidente a confusão entre a identidade de gênero e a sexualidade, a qual persiste 

na cultura de forma generalizada. Houve, até entre aqueles que elogiaram a reportagem, a 

afirmação de que Joicy era “homossexual” e que sua cirurgia de transgenitalização tinha fins 

meramente cosméticos. 

Ao longo da obra, nota-se que os limites entre a empatia e a necessidade de se manter um 

distanciamento profissional se mostram imprecisos para Moraes, que desconstrói a pretensa 

neutralidade do texto jornalístico e se propõe a discutir sobre como a “objetividade é construída 

subjetivamente”244. Ao admitir uma proximidade que não se restringiu ao âmbito profissional, 

Moraes foi capaz de apresentar a complexidade de uma construção narrativa mais humanizada, 

que não se restringe ao objetivo simplificado de transmitir informações ao público de maneira 

generalizada, característica esta recorrente em textos jornalísticos. A autora comenta que seu 

maior propósito está no “esforço de superar o discurso geral empreendido pelo jornalismo, no 

qual o senso comum é uma forte realidade”245.  

Como uma mulher negra e nordestina, a própria Fabiana Moraes ocupa um lugar de 

interseccionalidade de opressões246 que pode lhe permitir um entendimento mais aproximado das 

opressões vividas por Joicy. Nesse sentido, a estratégia de Moraes é também importante em 

termos de representatividade da transexual como sujeito, em sua individualidade, e não apenas 

como parte de um grupo minoritário e discriminado – muito pelo contrário, chama a atenção o 

quanto Joicy, pobre e sem oportunidades, vivendo em uma pequena cidade, está alheia ao 

ativismo LGBT que toma forma nos grandes centros urbanos.  

Em 2011, a matéria foi agraciada com o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, 

promovido pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, na categoria de 

cobertura de mídia. Fabiana Moraes e Joicy estiveram presentes na cerimônia, em São Paulo, e 

foram ainda convidadas a desfilar em cima de um trio elétrico durante a Parada do Orgulho 

LGBT. A presença da cabeleireira, motivada pela recente visibilidade que havia ganhado com a 

publicação, estava relacionada com uma espetacularização comum aos dias de hoje, que é 

também efêmera, como explica a própria jornalista ao atestar que a “enorme atenção que recebia 

 
244 Idem, ibidem, p. 25. 
245 Idem, ibidem, p. 174. 
246 CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação 
Racial Relativos ao Gênero. Estudos Feministas, ano 10, 1º sem. 2012, pp. 172-223. 
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– e que, eu sabia, tocava as bordas de um interesse provocado pelo ‘exotismo’ da ex-agricultora – 

iria se dispersar após aquele evento”247. 

 

Considerações finais 

 

Embora Cleópatra e Joicy pareçam radicalmente diferentes quanto às suas vidas 

propriamente ditas, ambas partilham de uma condição que faz com que suas identidades sejam 

cotidianamente questionadas e desprezadas, motivo pelo qual ainda se apegam à validação 

proporcionada pelo discurso médico. 

Mesmo que Cleópatra seja o reflexo de um “transexual verdadeiro”, segundo estabelecido 

pelo dispositivo da transexualidade, sua trajetória se dá, ironicamente, por meios clandestinos, 

uma vez que seu “diagnóstico” e sua hormonização são de iniciativa de um amigo enfermeiro e a 

cirurgia de transgenitalização é proporcionada por um cirurgião particular, indicado por travestis 

com quem a personagem fez amizade.  

Em oposição, o processo pelo qual passa Joicy, ainda que apresente uma aparência 

masculinizada e tenha sua “essência feminina” questionada inclusive pela equipe médica, ocorre 

pelos meios oficiais, através do “processo transexualizador” estabelecido pelo Conselho Federal 

de Medicina brasileiro e oferecido gratuitamente pelo SUS. Apesar da gratuidade dos serviços 

médicos, o referido processo envolve diversos gastos adjacentes e cuidados que dependem muito 

mais do/a paciente, sendo a falta de recursos financeiros determinante para o sucesso ou não das 

modificações corporais. 

Portanto, as posições sociais, econômicas e culturais dessas pessoas têm um papel 

importante na maneira como experienciam a transgeneridade, uma vez que o maior acesso a um 

capital cultural e a proximidade com um enfermeiro que lhe guiou por parte do processo foi o 

que levou Cleópatra a se construir efetivamente como mulher. Ao tomar desde cedo a 

personagem de Elizabeth Taylor como modelo, Cleópatra elaborou sua aparência de gênero de 

forma cuidadosa, algo que não ocorreu com Joicy. A agricultora, sendo de família pobre e tendo 

passado toda sua vida no interior nordestino, não teve muitos modelos nos quais se espelhar, 

sendo que até mesmo o contato com a noção de transexualidade apenas se deu mais tarde e a 

busca por elaborar sua identidade feminina somente ocorreu após a morte do pai, quando ela já 

estava com quase 40 anos de idade. 

Enquanto Cleópatra foi capaz de encontrar fama no Egito e melhorar consideravelmente 

sua condição financeira, Joicy não conseguiu escapar da opressão da pobreza, intensificada pela 

 
247 MORAES, 2015, p. 147-148. 
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precariedade do local onde vive, no interior do Recife. A ex-agricultora é, ainda, vista com 

estranhamento até mesmo por outras pessoas transexuais, como uma figura exótica cuja 

feminilidade é constantemente questionada. 

Há, obviamente, uma diferença entre a narrativa ficcional do romance de Terron e o texto 

jornalístico de Moraes, que traz uma pessoa real, descrita a partir de acontecimentos factuais. 

Nessa esteira, Cleópatra encarna uma idealização da mulher transexual bastante presente no 

imaginário de nossa sociedade, inteiramente pautada em estereótipos de feminilidade aos quais 

mulheres em geral devem se adequar. 

Ao analisar as obras, notamos como a diversidade está presente entre as pessoas 

transgêneras, de forma que se faz necessário procurar, cada vez mais, o desenvolvimento de 

abordagens da temática que deem conta dessa amplitude. Sendo a literatura um instrumento de 

representação e de conscientização, é preciso que a transgeneridade seja considerada em suas 

múltiplas nuances, a fim de se trazer maior complexidade e acurácia à construção de personagens 

transgêneros em geral. 
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Resumo: O objeto deste estudo e também nossa fonte é o jornal Lampião da Esquina, um jornal 
gay brasileiro com circulação de 1978 a 1981. O objetivo deste trabalho é analisar como Lampião 
representou os homossexuais masculinos em suas páginas, a partir da linguagem usada pelos 
editores do jornal. Para tanto, faremos uso da metodologia da Análise de Discurso (AD). 
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Introdução 

 

O nome dado a alguém ou a alguma coisa não se trata de uma palavra qualquer, pois ele 

sempre quer dizer alguma coisa, desta forma, o ato de nomear significa (pres)supor a existência 

de algo distinguindo uma coisa entre outras conforme suas próprias características, é, enfim, um 

ato de identidade que acaba criando identidade(s)248. 

Para além disso, é válido destacar que as palavras e conceitos têm em si uma relação 

intrínseca de discurso249 e de poder250; podemos então concluir que eles são alvos de disputas. 

 
248 MOREIRA, Thami Amarílis Straiotto. O ato de nomear - da construção de categorias de gênero até a abjeção. 

XVI Congresso Nacional de Linguística e Filologia - Cadernos do CNLF, v. XIV, n. 4, t. 4, 2010.  
249 O discurso não é apenas um conjunto de signos – elementos que remetem a conteúdos ou a representações –, 

mas uma prática que forma sistematicamente o objeto de que fala. O discurso designa, em geral, um conjunto de 

enunciados – unidades elementares do discurso, que têm seu modo de ser singular (nem inteiramente linguístico, 

nem exclusivamente material) –; não é uma estrutura, mas uma  função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir do qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles 

“fazem sentido” ou não e que podem pertencer a campos diferentes, mas que obedecem, em geral, as regras, que 

não são somente linguísticas ou formais, de funcionamento comum. Enfim, o discurso é um conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação. [cf. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 

7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.]  
250 O poder não é um dado ou um objeto natural, mas uma prática social e, portanto, datada, construída e 

constituída social e historicamente falando. Os poderes não têm uma localidade específica e funcionam “como 

uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou ninguém escapa”; portanto, o poder “não é algo que se 

detém como uma coisa, como uma propriedade que se possui ou não”, pois, “não existe de um lado os que têm o 

poder e de outro lado aqueles que se encontram dele alijados”, uma vez que, “rigorosamente falando, o poder 

não existe; existem sim práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que 

se efetua, que funciona”. [cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. xiv.]  
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Michel Foucault251, em vários de seus textos, tratou dessa relação entre o discurso e o poder e se 

atentou para o fato de que a produção discursiva é “controlada, selecionada, organizada e 

distribuída”252 por certos procedimentos que têm o poder de aceita-la, excluí-la ou interditá-la, 

atribuindo direitos e privilégios exclusivos ao sujeito que tem o poder da fala.  

Tendo isso em vista, objetiva-se, neste trabalho, analisar, dentro de uma perspectiva dos 

estudos de representação253, como Lampião da Esquina representou os homossexuais masculinos 

em suas páginas, a partir da linguagem usada pelos editores do jornal, pois entendemos que o 

periódico tentava ir contra um discurso hegemônico que tratava os homossexuais masculinos 

somente como efeminados. Enfim, a nossa hipótese é a de que Lampião questionava esse discurso 

e o desconstruía, fazendo uso de uma linguagem coloquial e vulgar, buscando romper com o 

discurso contido no emprego de palavras que retratavam os homossexuais masculinos como mais 

próximos da figura feminina, como ocorria com as palavras “bicha” e “viado”, por exemplo. 

Acreditamos que o recurso empregado pelos editores do jornal – de utilizar palavras que até 

então tinham uma conotação negativa – foi uma estratégia para lhes conceder significados mais 

positivos perante a sociedade.  

Para a observação do objetivo e da hipótese deste trabalho, faremos uso da metodologia da 

Análise de Discurso (AD). Vale a ressalva de que, ao empreender a AD como um método, 

estamos tentando entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como este se 

articula com o seu contexto de produção, dando, assim, um destaque à história e à sociedade que 

o produziu. Também acerca da observação do sentido do texto, será essa a abordagem254 

escolhida a partir da perspectiva da AD, por possibilitar a indagação de que sentidos e de quais 

representações Lampião construiu sobre os homossexuais.  

 
251 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Lisboa: Portugalia, 1968. FOUCAULT, Michel. Microfísica 

do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso.  São Paulo: Loyola, 2003. 
252 FOUCAULT, 2003, p. 9. 
253 Utilizaremos aqui a noção de representação como o uso da linguagem para se dizer algo significante sobre 

alguma coisa, ou representar o mundo de maneira significante para outra(s) pessoa(s), já que a relação entre o 

mundo exterior e os signos ocorre a partir da assimilação dos conceitos pela nossa mente e depois são 

representados pelos signos (palavras, sons e imagens) através da linguagem. Assim, partindo dessa noção, temos 

pelo menos três abordagens teóricas em termos de representação: a refletiva/reflexiva, em que a linguagem 

apenas reflete o que existe no mundo tal como um espelho, sem interferir no processo de representação; a 

abordagem intencional, na qual a linguagem expressa a ideologia do sujeito falante,  aquilo que ele quer dizer, os 

traços de sua personalidade; e a construcionista, onde o significado é construído através da linguagem, com o uso 

de sistemas representacionais – conceitos e signos. Neste trabalho, usamos então a abordagem construcionista, 

por entender as representações, como já dissemos, como uma construção de sentidos através da linguagem. [cf. 

HALL, Stuart. Representation - Cultural representation and signifying practices. London: Sage, 2000.] 
254 Existem quatro tipos de abordagens que podem ser feitas, sobre o objeto escolhido, para se analisar o 

discurso: 1) análise dos sentidos (reflete sobre formação discursiva e ideológica do texto); 2) análise dos sujeitos 

(reflete sobre quem fala e para quem fala); 3) análise do silenciamento (reflete sobre aquilo que não está sendo 

dito no texto); e 4) análise da estruturação do discurso (reflete sobre como o discurso se organiza no texto). [cf. 

BENETTI, Marcia. Análise de Discurso como método de pesquisa em comunicação. In: MOURA, Cláudia 

Peixoto de; LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. (Org.). Pesquisas em comunicação: metodologias e práticas 

acadêmicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016, p. 235-256.] 
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O acender e o apagar de Lampião 

  

O jornal Lampião da Esquina está enquadrado, desde a sua origem até o seu término, no 

contexto brasileiro de abertura política, posta em prática pelo general Ernesto Geisel que a 

chamou de distensão “lenta, gradual e segura” no discurso feito aos dirigentes da Arena, no 

palácio da alvorada, em 29 de agosto de 1974255. Geisel foi o penúltimo dos cinco presidentes 

militares que governaram o país desde o golpe civil-militar256 em abril de 1964. 

Aqui, faz-se de suma importância perceber duas questões: a primeira é referente à 

emergência do jornal Lampião na sociedade brasileira, que se dá particularmente na década de 

1970, um período marcado pela atuação de novos movimentos sociais, como o dos negros, das 

mulheres e dos homossexuais, que lutavam, entre outras coisas, contra a opressão, pela 

redemocratização e pela busca de liberdade de expressão; e a segunda está no fato de que mesmo 

tendo sido criado um pouco antes da extinção do AI-5257, e de ter sobrevivido até 1981, o 

período durante o qual Lampião foi produzido não foi menos repressivo quanto podemos pensar, 

pois o próprio jornal sofreu perseguição, pois o Estado brasileiro, desde 1978, investigou suas 

ações e o acusou de ofender “a moral e os bons costumes”, fazendo-o sofrer um inquérito 

policial que acabou indiciando e qualificando os responsáveis pelo jornal, que prestaram 

depoimento. Entretanto, houve uma ampla mobilização de intelectuais, de artistas e da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e, ao fim do processo, o inquérito acabou sendo 

 
255 O discurso está disponível em <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/ernesto-

geisel/discursos/1974/17.pdf/view >. Acesso em: 30 de abr. 2018. É válido ressaltar que essa redemocratização 

programada e controlada pelo Estado foi conduzida pelos presidentes Geisel (1974-1979) e João Figueiredo 

(1979-1985), e, que não era bem vista tanto pelos setores linha dura do Exército, que eram contrários à 

redemocratização do país, quanto pelos civis, que desejavam urgentemente a volta à democracia, o que gerou 

muita violência no país enquanto durou o processo de abertura. Para saber mais, ver: CORRÊA, Maria Letícia. 

As militâncias em oposição à ditadura militar: movimento estudantil e luta armada. Movimentos da sociedade 

civil na oposição à ditadura militar. In: História do Brasil IV. v. 2. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj, 2012, 

p.143. 
256 Em consonância com Napolitano, concordamos que o golpe teve participação de civis (empresários, 

latifundiários, igreja etc.) e militares, apesar da preponderância da atuação dos militares no evento 1964. Depois 

de confirmado o golpe, com os militares já instalados no governo, o regime se tornou efetivamente militar, uma 

vez que o poder de decisão estava sob a tutela deles. [cf. NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime 

militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014.] 
257  O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e 

Silva, e extinto em dezembro de 1978, durante o governo do general Ernesto Geisel, era um instrumento jurídico 

que concentrava muito poder discricionário nas mãos do Executivo e que, ao contrário dos outros Atos 

Institucionais, não tinha prazo de vigência definido. Ele autorizava o presidente da república, sem apreciação 

judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional, a intervir nos estados e nos municípios, a cassar mandatos 

parlamentares a nível federal, estadual e municipal, a suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer 

cidadão, a decretar o confisco de bens considerados ilícitos, a aposentar compulsoriamente qualquer servidor 

público e a suspender a garantia do habeas-corpus, que é um instrumento jurídico constitucional, reconhecido no 

Brasil desde a Constituição de 1891, que garante a “liberdade em favor de quem sofre violência ou ameaça de 

constrangimento em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade” [cf. 

CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hílton Lobo. Atos Institucionais, Atos Complementares, Leis 

Complementares. São Paulo: Atlas, 1971]. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/ernesto-geisel/discursos/1974/17.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/ernesto-geisel/discursos/1974/17.pdf/view
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arquivado pela justiça em novembro de 1979, após doze meses de investigações, levando em 

conta o parecer do Procurador da República, Sérgio Ribeiro da Costa. Lampião também sofreu 

com os ataques “terroristas” promovidos às bancas de jornal que o vendiam, além de ataques às 

redações da publicação a partir de 1978, fato este que se intensificou em janeiro de 1980258.  

É nesse contexto que surge o Lampião da Esquina, cuja feitura era realizada por onze 

homens assumidamente gays, que faziam parte do conselho editorial: Adão Acosta; Aguinaldo Silva; 

Antônio Chrysóstomo; Clovis Marques; Gasparino Damata; João Antonio Mascarenhas; o artista plástico 

Darcy Penteado; o crítico de cinema Jean Claude Bernardet; o poeta e crítico de arte Francisco 

Bittencourt; o cineasta e escritor João Silvério Trevisan; e o antropólogo Peter Fry. A publicação, 

voltada para as “minorias”259, em especial para os homossexuais, surgiu em abril de 1978, após 

uma visita de Wisnston Leyland260 ao Brasil que ocorreu em novembro de 1977, conforme aponta 

a maioria dos trabalhos consultados, como os de Kucinski261, Mariusso262, Péret263 e Rodrigues264. 

Contudo, no documentário Lampião da Esquina265, de Lívia Perez e Noel Carvalho, produzido em 

2016 pela Doctela e com a coprodução do Canal Brasil, Aguinaldo Silva relata que a ideia de se 

fazer um jornal gay surgiu através da proposição de João Antônio Mascarenhas, que ligou para ele 

dizendo que estava cooptando pessoas homossexuais assumidas para fazer um jornal que tratasse 

abertamente da questão da homossexualidade.  

De todo modo, é em 1978, como uma edição experimental, de número 00 (zero), que 

surgiu o então Lampião. Aguinaldo Silva, no documentário referido anteriormente, disse que o 

nome do jornal iria ser Esquina, por ser um “lugar icônico para os homossexuais”266, isto é, por 

 
258 MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e violência no Brasil 

(1978-1981). Dissertação (mestrado em História) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2015. 
259 O conceito de “minorias” não se refere a um grupo inferior numericamente, mas a um sentido de indivíduos 

em desvantagens sociais se comparados com a grande parte da população. Assim, Edward MacRae (1990) 

afirma que o termo “minoria” é adotado por ser essa a prática costumeira no Brasil e por apontar para o fato de 

que suas lutas se voltam preferencialmente para a melhoria das condições de existência de segmentos específicos 

da sociedade, mais do que às da população como um todo.  É importante salientar que o termo “minorias” no 

jornal é usado “comumente para caracterizar grupos cuja opressão não depende exclusiva ou diretamente da 

produção voltada para o lucro”, como “mulheres, negros, índios e homossexuais” [ cf. TREVISAN, João 

Silvério. Lampião da Esquina, Ano I, n. 02, Rio de Janeiro, jun.-jul. 1978, p. 9].  
260 Leyland era editor da revista homossexual americana Gay Sunshine e veio ao nosso país à procura de pessoas 

para reunir textos para uma coletânea sobre literatura homoerótica na América Latina. O livro não teve nomes de 

escritoras, porque as mulheres se negaram a participar, mas contém textos de quatro escritores brasileiros e 

membros do conselho de Lampião: Trevisan, Damata, Aguinaldo Silva e Penteado. Foi lançado com o nome 

Now the Volcano: An Anthology of Latin American Gay Literature.  
261 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: EdUSP, 

2003. 
262 MARIUSSO, 2015. 
263 PÉRET, Flávia.  Imprensa gay no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2011. 
264 RODRIGUES, Jorge Luis Pinto. Impressões de identidade: Histórias e estórias da formação da imprensa gay 

no Brasil. Tese (doutorado em Letras) – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2007.  
265 LAMPIÃO da Esquina. Direção: Lívia Perez e Noel Carvalho. Produção: Giovanni Francischelli. Rio de 

Janeiro: Doctela; Canal Brasil, 2016. 1 DVD (85 min.). 
266 LAMPIÃO, 2016. 
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ser um local de encontro de gays. Contudo, o nome em questão já havia sido registrado, então, 

pensaram em Lampião, por ser ele o objeto que iluminava a esquina das praças destinadas aos 

encontros entre as pessoas. Dessa forma, o nome não teria nada a ver, a priori, com a figura do 

cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Porém, na hora de se fazer o logotipo do 

jornal, Aguinaldo Silva e Bernardo Mascarenhas pensaram em “brincar” com esse personagem, 

por se tratar de um “símbolo da masculinidade e macheza” nacional267. No entanto, por uma 

questão de direitos autorais, o conselho editorial do jornal, na edição de número 01, que já tinha 

começado a ser vendido em algumas bancas de jornais, acrescentou ao termo Lampião a 

complementação “da Esquina”, que fez parte do nome do jornal até o seu fim, em junho de 1981. 

Lampião era uma publicação da Esquina – Editora de Livros, Jornais e Revistas Ltda., 

impresso na Gráfica e Editora Jornal do Comércio S.A., localizada no Rio de Janeiro, e teve 

dezesseis páginas por edição do nº 0 ao nº 10; e a partir da edição de nº 11 passou a ter vinte 

páginas. A primeira edição ficou restrita ao Rio de Janeiro, sendo enviada a 5 mil pessoas 

aleatórias, escolhidas pelos membros do conselho editorial. Contudo, a partir da edição de nº 3, o 

jornal começou a ser distribuído para além do Rio de Janeiro268. 

Lampião da Esquina teve uma tiragem mensal média de 25 mil exemplares269; era veiculado 

em tamanho tabloide, com manchas gráficas pesadas, impresso em cores neutras e com uma 

diagramação editorial “dura e de pouca inventividade, pois parecia ter uma preocupação maior 

com o discurso verbal, como se a severidade da forma respaldasse a seriedade do conteúdo”270. 

Os textos eram “longos e comprimidos em letras pequenas, que só não atrapalhavam a leitura 

porque a vontade de lê-los era maior”271. 

A publicação surgiu com sete seções: “Opinião” (equivalia ao editorial e era ocupada por 

opiniões pessoais dos membros do conselho editorial, desaparecendo a partir do jornal nº 7 e 

 
267 PEREIRA, Ronielyssom Cezar Souza. “Gay-macho”, “travesti” ou “bicha pintosa”? – A produção 

discursiva sobre representações homoeróticas no jornal Lampião da Esquina (1978-1981). Dissertação (mestrado 

em História) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon, 2017. p. 55. 
268 A partir da edição nº 3, Lampião alcançou também as cidades de São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), 

Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). Já na edição de nº 9, o jornal chegou também às 

cidades de Joinville (SC), Teresina (PI), Curitiba (PR) e Manaus (AM). Na edição de nº 14, o jornal atingiu 

também a cidade de Vitória (ES). O nº 22 chegou também às cidades de Campos (RJ), Jundiaí (SP), Campinas 

(SP), Ribeirão Preto (SP), Juiz de Fora (MG), Londrina (PR), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Fortaleza (CE). A 

partir da edição de nº 30, Lampião também passou a ser distribuído nas cidades de Divinópolis (MG), Maceió 

(AL), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB). Essas informações foram retiradas das páginas do jornal 

Lampião em que se encontravam as informações de quem compunha o conselho, quem eram os redatores e 

colaboradores, locais de distribuição etc. 
269 Mariusso (2015) afirma que a tiragem do jornal era entre 14 mil e 25 mil exemplares, o que já o destacava de 

outros jornais que eram xerocados e mimeografados e tinham, no máximo, 50 exemplares. 
270 RODRIGUES, Jorge Caê. Impressões de identidade: um olhar sobre a imprensa gay no Brasil. Niterói: 

EdUFF, 2010. p. 80. 
271 FIDALGO, Maycon. A identidade queer no jornal o Lampião da Esquina. Trabalho de Conclusão de Curso 

(bacharelado em Comunicação Social) - Universidade Católica de Brasília. Brasília/DF, 2013. p. 43. 
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ressurgindo no nº 20, mas indo somente até o jornal de nº 29); “Ensaio” (composta de textos 

sobre temas gays enviados por colaboradores); “Esquina” (seção com artigos traduzidos, textos 

opinativos e notas variadas), “Reportagem” (seção com matérias informativas ou com assuntos 

das matérias de capa e/ou com entrevistas tanto com personalidades da época como com as do 

meio artístico, ou ainda com pessoas comuns dos movimentos das “minorias”, michês, juízes, 

advogados, diretores e escritores de peças de teatro e filmes etc.); “Literatura” (seção de poesias 

que eram enviadas pelos leitores, aberta a todos os que se dedicavam “com talento e verdadeiro 

empenho à poesia”, sendo selecionadas mensalmente por Gasparino da Mata, “mediante dois 

critérios: a qualidade e o enfoque lírico de uma das formas mais expressivas da comunicação 

humana – a sexualidade, dos pontos de vista que interessam aos leitores deste jornal”272); 

“Tendências” (seção cultural que falava de livros, exposições, peças teatrais etc.); e “Cartas na 

mesa” (nela era publicada cartas de leitores que opinavam, discutiam e debatiam matérias com os 

respectivos comentários dos jornalistas, seguindo a ideia de fazer da seção “uma espécie de 

tribuna” através da qual os seus leitores pudessem se “expressar á vontade, inclusive fazendo 

criticas ao próprio jornal”273). A partir da edição de nº 5 é publicada uma nova seção, “Bixórdia”, 

uma espécie de coluna social marcada pela utilização de palavras típicas da “cultura” gay – com 

uma linguagem cheia de trejeitos para falar e criticar –, que narrava acontecimentos vinculados 

diretamente a aspectos da cultura homossexual brasileira. Essa coluna era assinada por uma 

personagem mítica, criada pelos editores, Rafaela Mambaba, que poderia ser incorporada por 

qualquer um dos membros responsáveis pelo jornal274. Posteriormente, a partir do nº 18, temos a 

seção “Troca-troca”, um espaço para “paquera”, em que perfis de leitores eram publicados para 

eventual correspondência entre os interessados275. Outras seções apareciam esporadicamente, 

como “Ativismo”, “Festim”, “Violência” e “Verão”. 

É bom atentarmos para o fato de que Lampião da Esquina não foi o primeiro jornal a se 

voltar para os homossexuais, tendo em vista que na década de 1960 já havia projetos voltados 

para esse grupo, embora não com a mesma finalidade e características276. Lampião era, em alguns 

 
272 Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, Edição n. 0, p.10. 
273 Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, Edição nº 0, p.14. 
274 HEEREN, José Augusto de Castro. O armário invertido: comunicação e discurso sob a luz de Lampião. 

Dissertação (mestrado em Comunicação) - Faculdade Cásper Líbero. São Paulo, 2011. 
275 ARIAS, José Miguel; AMARAL, Muriel Emídio Pessoa do. Homossexualidades de papel: cenas da imprensa 

homoerótica no Brasil (1963-2015). Cuadernos.info, n. 39, 2016.  
276 Antes do surgimento de Lampião, em 1978, outros jornais já haviam circulado nos estados do Rio de Janeiro 

e Bahia, entre 1960 e 1970, conforme um levantamento realizado por James Green (2000). No Rio de Janeiro, 

por exemplo, temos: Snob (1961), O vedete (1961), Subúrbio à Noite (1961), Terceira Força (1963), Vagalume 

(1964), O Mito (1966), Os Felinos (1967), O Vic (1968), Le Femme (1968), Gay Press Magazine (1970), Eros 

(1978), etc. E em Salvador (BA) temos, por exemplo: Fatos e Fofocas (1966), Zéfiro (1967), Baby (1967), Little 

Darling (1970), que mais tarde passou a ser chamado de Ello (1978). [cf. GREEN, James N. Além do Carnaval: 

a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: Ed. UNESP, 2000, p. 325.] 
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aspectos, muito diferente de tudo o que lhe havia precedido em termos de imprensa gay277. Para 

começar, reunia em seu conselho editorial um conjunto de jornalistas, escritores, intelectuais e 

artistas do sexo masculino que eram assumidamente homossexuais.  Nesse contexto, o jornal foi 

o primeiro da imprensa gay a publicar os nomes verdadeiros dos autores dos textos, isto é, “não 

havia mais pseudônimos, para esconderem suas verdadeiras identidades”278. Além disso, a 

publicação procurou desenvolver uma conscientização política dos homossexuais e discutir 

abertamente temas como sexualidade, discriminação racial, artes, ecologia e machismo, e tudo 

isso sem entrelinhas, sem desfaçatez, num período em que questões mais culturais não 

importavam tanto279.  

Poderíamos citar que, ao contrário de seus antecessores, Lampião se distingue também por 

ter tido circulação nacional por, pelos menos, quatorze capitais do país; por ser lançado 

mensalmente; por ser produzido de forma industrializada; e por ser comercializado em bancas de 

jornal, o que o possibilitou atingir um maior número de leitores em relação às publicações 

artesanais, enquanto os demais jornais “xerocados” e mimeografados tinham poucos 

exemplares280.  

Por fim, vale citarmos que Lampião da Esquina, mesmo compartilhando de um conteúdo e 

de um discurso mais relacionados ao pensamento da esquerda política, não estava ligado, pelo 

menos de modo aberto, a nenhum grupo ou partido, uma vez que a direita não falava sobre as 

questões que envolviam a homossexualidade e, dentro da esquerda, as pautas específicas sobre 

homossexuais eram relegadas, consideradas de “luta menor”, já que a prioridade era a “luta 

maior”, ou seja, a luta de classes281. Assim, tratava-se de um jornal que estava duplamente à 

margem da sociedade: à margem da “direita”, por enfrentar seu pragmatismo; e à margem da 

“esquerda”, por enfrentar a sua moral conservadora282. 

Em suma, o surgimento do Lampião da Esquina pode ser visto como um acontecimento que 

teria vindo na hora certa, já que não se havia muitos jornais que tratassem das questões da 

homossexualidade e isto, de certa forma, foi propiciado no momento de abertura política. No 

 
277 Também conhecida como imprensa homossexual ou imprensa homoerótica, a imprensa gay era destinada 

majoritariamente a leitores gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, e em sua grande maioria, produzida 

por jornalistas gays amadores ou profissionais. Vale a ressalva de que tanto no Brasil “como no mundo, a 

imprensa gay surge da necessidade que uma parcela da sociedade teve em procurar seus semelhantes, buscar 

uma união com os iguais, construir um refúgio coletivo, lutar contra um sistema que os tornava invisíveis” [cf. 

RODRIGUES, Jorge Luis Pinto. Impressões de identidade: Histórias e estórias da formação da imprensa gay no 

Brasil. Tese (doutorado em Letras) – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro, 2007. p. 55.] 
278 FIDALGO, 2013, p. 43. 
279 MARIUSSO, 2015. 
280 MARIUSSO, 2015. 
281 ROSSI, Elvio Antônio. A luz do Lampião dobrou a esquina: as múltiplas vozes de um nanico no Brasil da 

abertura (1978-1981). Revista Senso Comum, n. 3, 2015.  
282 RODRIGUES, Jorge Caê. Impressões de identidade: um olhar sobre a imprensa gay no Brasil. Niterói: 

EdUFF, 2010. 
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entanto, um conjunto de fatores contribuiu para que a publicação chegasse ao fim com o seu nº 

37, em junho de 1981, conforme Rosa283: a publicação de fotos eróticas, o que vinha sendo 

evitado anteriormente, resultando na perda de público, pois existiam outros jornais que faziam 

isso e custavam menos; a formação do conselho editorial, que era composto por pessoas que 

pensavam de forma diferente como deveria ser o jornal, fazendo com que o jornal enfrentasse 

disputas internas entre os responsáveis pela edição em São Paulo, no caso Trevisan e Darcy 

Penteado, com aquelas pessoas que viviam no Rio de Janeiro e eram responsáveis pela linha 

editorial, como Aguinaldo Silva e Francisco Bittencourt, por exemplo, que decidiam o que seria 

ou não publicado no jornal; censura prévia e as sanções econômicas do Estado brasileiro; 

surgimento de outras publicações voltadas para os homossexuais; perseguição da direita 

“terrorista” à imprensa alternativa em geral, com atentados criminosos; o aumento do preço do 

papel e dos custos de produção; a falta de anunciantes, e, a apropriação, por parte da grande 

imprensa, dos temas que pertenciam à imprensa alternativa, após o enfraquecimento do regime 

militar284. 

 

Dando nomes e proferindo-os 

 

Kirschner285 nos chama a atenção para o fato de que, para alcançar o significado de um 

conceito, é indispensável considerar o contexto em que ele é utilizado e o universo temporal no 

qual está inserido. Por isso, além de serem polissêmicos, os conceitos são ao mesmo tempo 

polêmicos, por serem alvos de disputas286. A disputa, na verdade, ocorre com os discursos, que 

existem como um mecanismo de controle que determina aquilo que se “pode” ou não falar e a 

partir de qual “lugar”287. Isto só ocorre porque o discurso não apresenta apenas um sentido, mas 

tem, acima de tudo, uma história288.  

Assim, tomamos a homossexualidade como um discurso construído histórica e 

linguisticamente no período contemporâneo, através do surgimento da noção de homossexual no 

século XIX, pois até então não havia categorias ou termos de identificação correspondentes para 

 
283 ROSA, Susel Oliveira da.  "Apesar de vocês amanhã vai ser outro dia"- Imprensa alternativa versus ditadura 

militar em Porto Alegre. Revista eletrônica de crítica e teoria de literaturas, Porto Alegre, v. 01, n. 01, jul/dez 

2005.  
284 ROSA, 2005. 
285 KIRSCHNER, Tereza Cristina. A reflexão conceitual na prática historiográfica. Textos de História, v. 15, n. 

1/2, 2007.  
286 AMARAL, Arthur Bernardes do. A guerra ao terror e a tríplice fronteira na agenda de segurança dos 

Estados Unidos. Dissertação (mestrado em Relações Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. 
287 FOUCAULT, 2003. 
288 Idem, 2008. 
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as práticas das relações entre os homens que “transavam” com homens. O termo “homossexual” 

foi cunhado em 1869 pelo médico austro-hungaro Karoly Maria Benkert, passando a ser 

veiculado, na língua inglesa, na última década do século XIX, pelo sexologista Havelock Ellis. 

Esse termo está intimamente vinculado a um discurso médico-psiquiátrico, uma vez que a 

homossexualidade era considerada então como uma doença, concepção esta que irá perdurar até 

meados da década de 80 do século XX289.  

O século XX, por sua vez, trouxe vários termos para (des)qualificar os homens que tinham 

relações sexuais e afetivas com outros homens, dentre eles “viado”, “bicha”, “entendido” e “gay”. 

Os termos “viado” e “bicha” aparecem respectivamente nos anos 20 e 30 do século XX, 

contudo, não se sabe ao certo suas origens. “Viado” pode ter uma ligação entre homossexuais 

efeminados e o animal veado; pode ainda estar associado a um personagem da Disney – Bambi, 

que era um veado delicado, frágil e dócil290 –; pode também estar ligado a uma batida policial 

ocorrida em um parque do Rio de Janeiro em 1920, com o objetivo de prender homossexuais 

jovens que ali circulavam e que, devido ao fracasso da tarefa, teve como justificativa dos policiais 

o fato de os jovens terem corrido como veados; ainda pode ter surgido do termo Hirsch, que em 

alemão significa “veado”291. Contudo, vale a ressalva de que a associação entre o termo e o animal 

só ocorre no Brasil, pois, nos países do hemisfério norte, o veado representa a masculinidade e é 

símbolo nacional de alguns países292. 

Já o uso da palavra “bicha” é encontrado nos anos finais da década de 1930 nos registros 

policiais na cidade do Rio de Janeiro, para se referir a Madame Satã293. Uma das hipóteses 

apontadas para o uso de “bicha” seria a de que se trata de uma adaptação da palavra francesa 

biche, que significa “corsa”, o feminino de veado. O termo biche também era usado na França para 

se fazer referência a uma jovem mulher294. No Nordeste do Brasil, “bicha” é sinônimo de 

“prostituta” e, ao mesmo tempo, de “lombriga”, “solitária”; portanto, estar “com bicha na 

 
289 FRY, Peter; MACRAE, Edward. O que é homossexualidade. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
290 Acreditamos que esta hipótese seja pouco provável, já que o filme infantil só surgiu nos anos 40, 

especificamente em 1942, duas décadas depois dos primeiros registros do aparecimento do termo “viado”. 

Leonídio Ribeiro também já havia documentado o uso da palavra veado na gíria brasileira em 1938. 
291 O termo Hirsch veio do nome de Dr. Hirsch, um médico em Frankfurt, na Alemanha pré-Hitler, que teria 

demonstrado que o "cruzamento" entre judeus e alemães produzia casos frequentes de "homens-mulheres" e 

"mulheres-homens". Hirsch considerava esses seres superiores e os chamava de andróginos. [cf. MACHADO, 

1994.] 
292 MACHADO, Josué R. S. Veado por quê?. Folha de S.Paulo, 23/7/1994. Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/23/brasil/25.html >. Acesso em: 30 de abr. 2018. PEREIRA JÚNIOR, 

Luis Costa. Com a língua de fora - A obscenidade por trás de palavras insuspeitas e a história inocente de termos 

cabeludos. São Paulo: Angra, 2002. SAFFIOTTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987.  
293 ZAMBONI, Jésio. Educação bicha: uma a(na[l])rqueologia da diversidade sexual. Tese (doutorado em 

Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 2016. 
294 GREEN, James N. Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. São Paulo: 

UNESP, 2000.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/23/brasil/25.html
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barriga” é estar doente de uma verminose, é estar com algo que se contorce para se alimentar de 

restos295. Além disso, “é também feminino de bicho (classe de animais inespecíficos que abrange 

desde insetos até mamíferos)”296 e, por esse motivo, é esse “termo, com sua ênfase numa 

feminilidade de animal, [aquele] que atrai mais claramente a imaginação popular”297. Nesse 

sentido, já temos aqui o lado pejorativo do termo, que parece que ter ocorrido no início dos anos 

1960, quando começou a competir com o uso de “viado” para insultar os homossexuais298.  

Como podemos perceber, a ideia de homossexualidade até então estava diretamente 

relacionada à prostituição, à afeminação e a uma postura passiva nas relações sexuais, pois, em 

relação aos homossexuais “ativos”299, o termo de designação era “bofe”, o qual, no Nordeste, é 

utilizado para nomear as vísceras de um animal, geralmente dispensadas na hora da 

alimentação300, ou seja, aquilo que não se come301. Portanto, “bicha” e “viado” eram expressões 

que designavam a inferioridade social do “passivo” frente ao “ativo”. Então, chamar o outro de 

“bicha” ou de “viado” é mais do que apenas revelar o papel sexual, é também o desqualificar. 

No fim dos anos 1960 se discutiam os papéis sexuais tradicionais, o lugar ocupado pela 

mulher na sociedade e a teoria de gênero que justificava a divisão entre “homens verdadeiros” e 

“bichas”. É nesse período também que surgem dois termos para designar os homens que tinham 

relações sexuais e afetivas com homens: “entendido” e “gay”, que tentariam romper com o 

estereótipo do homem-efeminado. “Entendido” é uma expressão nacional que aparece entre a 

classe média urbana carioca e paulista nos anos 60, buscando remeter a um comportamento 

sexual igualitário, que não imitasse as dicotomias ativo/passivo e masculino/feminino, associadas 

à interação tradicional e hierárquica de homem/bicha302. Em outras palavras, visava à 

transformação do modelo engessado bicha/homem, ativo/passivo, na do 

 
295 BANDEIRA, Marcio Leopoldo Gomes. SERÁ QUE ELE É?:  Sobre quando Lampião da Esquina colocou as 

Cartas na Mesa. Dissertação (Mestrado em História) -  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 

2006. 
296 PARKER, Richard. Corpos, prazeres e paixões: cultura sexual no Brasil contemporâneo. São Paulo: Best 

Seller, 1992. p. 77. 
297 PARKER, 1992, p. 77. 
298 GREEN, 2000. 
299 Homens que durante a relação sexual desempenham o papel de penetrantes; aqueles que penetram. 
300 BANDEIRA, 2006. 
301 É válido destacar que o verbo “comer”, na frase, tem uma conotação sexual, e significa penetrar alguém na 

relação sexual.  
302 Chama-se esse sistema de hierárquico porque a relação sexual ocorria entre não iguais: o homem (ativo) 

penetrava e dominava a bicha, a mulher, que assumia a posição passiva. O ativo não perdia sua virilidade, sua 

masculinidade, enquanto que o passivo era “inferiorizado” e visto como “mulher”. Ou seja, o que importava era 

o papel sexual desenvolvido e não a identidade do parceiro sexual. De acordo com o antropólogo Peter Fry 

(1982), foi a partir da década de 1960 que esta classificação hierárquica começou a se desmantelar e, assim, nos 

anos 70, houve a consolidação de um modelo “hierárquico” simétrico ou igualitário. [cf. FRY, Peter. Para inglês 

ver: Identidade e Política na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.] 
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homossexual/homossexual303. Todavia, nessa mesma década, a expressão “entendido” 

apresentava-se com múltiplos usos e conotações: era sinônimo de “boneca” ou “bicha”, ou seja, 

uma pessoa que sentia atração por “homens verdadeiros”; era usado pela classe teatral entre 1964 

e 1965 como uma palavra menos ofensiva para se referir a um homossexual; era sinônimo de 

“enrustido” etc.304  

 Já o termo “gay” servia para descrever as pessoas que “transavam” com outras pessoas do 

mesmo sexo sem que adotassem os “trejeitos” associados à figura da “bicha”. Ao contrário de 

“bicha”, a palavra “gay” tinha a mesma intenção do termo “entendido”: não ser pejorativo305. 

Originária do inglês norte americano, “gay” quer dizer  

alegre, feliz e supõe uma identidade social que se coadune com essa ideia. Essa 
identidade prevê uma relação sexual e afetiva igualitária entre os parceiros, a ideia 
do casal feliz, bem ajustado socialmente, tal como os modernos casais 
heterossexuais306. 

 
O objetivo da palavra “gay” era, enfim, confrontar “homossexual” e assinalar que os 

homens que transavam com homens, que até então eram taxados como desviados, anormais ou 

doentes, naquele momento tinham o orgulho de se sentirem atraídos pelas pessoas do mesmo 

sexo. 

Todavia, a tensão entre os gays efeminados (bichas, viados, travestis) e aqueles com uma 

identidade mais masculina (bofe, entendido) foi se tornando cada vez maior. A imagem da bicha 

desmunhecada, efeminada, era atacada pelos heterossexuais e também rechaçada pelos 

entendidos/gays, que defendiam uma imagem mais “bem-comportada”, pois pretendia-se 

demonstrar 

que o bom homossexual é o gay e que a bicha é uma má cópia do homossexual 
ideal, igualitário. Mais ainda, ela é uma cópia degradada, um simulacro da essência 
real da homossexualidade que o gay representa. Sendo assim, a bicha não chegaria 
nem mesmo a ser um conceito, mas apenas um preconceito a ser exterminado307.  

 
Nesse sentido, a existência do entendido/gay se justificava pela eliminação conceitual da 

bicha, acusada de “queimar o seu filme”. “Entendido”/ “gay” e “bicha” eram categorias 

diferentes e expressavam condutas diferentes, porque a bicha resistia e o entendido/gay se 

(re)ajustava, desde que não fosse efeminado. Contudo, vale frisar que, de início, tanto “gay” 

quanto “entendido” não foram palavras bem aceitas pelo movimento militante homossexual, cuja 

peculiaridade estava em 

 
303 GREEN, 2000. 
304 Idem, ibidem. 
305 FRY e MACRAE, 1985. 
306 LIMA, Ari; CERQUEIRA, Filipe de Almeida. Identidade homossexual e negra em Alagoinhas. In: Bagoas 

estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 1, n. 1, p. 269-286, 2007. Disponível em: 

<http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art13_limacerqueira.pdf>. Acesso em: 30 de abr. 2018. p. 272-273. 
307 ZAMBONI, 2016, p. 22. 

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art13_limacerqueira.pdf
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rejeitar tanto “entendido” como gay, preferindo ficar com o velho termo “bicha”. 
Propondo uma nova “bicha”, militante e consciente, a ideia era de conseguir 
esvaziar, tanto a palavra quanto o conceito que representava de suas conotações 
negativas. Se autodenominar de “bicha” veio a ser uma maneira de “assumir” uma 
homossexualidade considerada mais “consciente” do que a dos gays e “entendidos” 
e obrigar a opinião pública a reconsiderar suas atitudes em geral. Mais tarde, outros 
grupos viriam a adotar outras estratégias, como é o caso do Grupo Gay da Bahia, 
que adotou o termo americano308. 

 
No entanto, na década de 80, o movimento homossexual acabou se rendendo ao termo 

estadunidense, a fim de criar uma identidade gay brasileira cuja terminologia não remeteria mais a 

doença, perversão, “safadeza” ou maus hábitos. Entretanto, essa identidade ainda encontraria 

resistências, pois desde os anos 60 já coexistia com pelo menos dois modelos identitários que 

operavam simultaneamente: a díade bicha/homem verdadeiro, que predominava nas classes 

populares; e a díade entendido/entendido, gay/gay, que era adotada pela classe média urbana. 

Esses modelos parecem ter se mantido muito presentes na sociedade atual. Entretanto, a 

masculinidade já não é mais dissociada da homossexualidade, assim como uma possível 

feminilidade.  

 

Lampião, os lampiônicos e os discursos sobre as homossexualidades 

 

O jornal Lampião da Esquina tinha uma linguagem própria dos jornais alternativos309: variava 

de uma linguagem formal e erudita (de escrita mais densa, mais difícil, mais sisuda)310 a uma 

 
308 FRY e MACRAE, 1985, p. 24-25. 
309 Os jornais alternativos são também conhecidos como “nanicos”, “de leitor”, “tropicalista”, “marginal”, 

“emergente”, “independente” ou ainda “underground”, “cuja invenção remonta aos pasquins do período 

regencial (1831-1840) e também aos jornais anarquistas publicados pelos operários entre os anos de 1880 e 

1920” (KUCINSKI, 1991, p. 10). O termo alternativo remete a uma ideia de resistência contracultural, àquilo 

que não está ligado às políticas dominantes e, também, a uma saída para uma situação difícil (ROSA, 2005). 

Enfim, encaixariam-se como alternativos todos os jornais e as revistas que não estavam dentro da chamada 

grande imprensa – o conjunto da mídia que compõe a porção mais significativa em termos de divulgação, que 

pode ser diária, semanal, quinzenal etc.; de circulação, aparelhamento técnico, organizacional e financeiro, cuja 

dimensão, em termos empresariais, atinja uma estrutura que implique na dependência de um alto financiamento 

publicitário para a sua sobrevivência – e que tinham uma grande questão  que  os  uniam:  eram  sempre  de  

oposição  ao  governo  e  ao  discurso  oficial,  ou seja, tinham um discurso contestador, antigovernista e contra-

hegemônico (AQUINO, 1999). [cf. KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos tempos da 

imprensa alternativa. São Paulo: EdUSP, 2003. ROSA, Susel Oliveira da.  "Apesar de vocês amanhã vai ser 

outro dia"- Imprensa alternativa versus ditadura militar em Porto Alegre. Revista eletrônica de crítica e teoria de 

literaturas, Porto Alegre, v. 01, n. 01, jul/dez 2005. AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, imprensa, Estado 

autoritário (1968-1978): O exercício cotidiano da dominação e da resistência, O Estado de São Paulo e o 

Movimento. Bauru: EDUSC, 1999.] 
310 Esta questão de a linguagem ser demasiadamente complicada gerou críticas ao jornal por parte de alguns 

leitores, que viam Lampião como um jornal de formato elitista com um tom de coluna burguesa, já que ele foi 

fundado por pessoas de classe média, e direcionado assim, apenas para as pessoas capazes de absorver suas 

informações. [cf. MARIUSSO, Victor Hugo da Silva Gomes. Lampião da Esquina: homossexualidade e 

violência no Brasil (1978-1981). Dissertação (Mestrado em História), Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2015, p.70.] 
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linguagem mais coloquial (debochada e mais próxima da forma como se conversava nos espaços 

de sociabilidade homossexuais, incluindo gírias e expressões como “bichas” e “viados”, por 

exemplo). O uso dessas palavras populares e pejorativas por parte dos editores de Lampião era 

intencional, apesar de leitores – a quem denominarei “lampiônicos” – discordarem dessa posição:  

 
Muita gente se declarando indignada pelo fato de LAMPIÃO utilizar, com muita 
frequência, palavras tidas como pejorativas: bicha, boneca etc, as quais o uso 
comum deu sempre um tom de ofensa, de epíteto humilhante. Para alguns, o uso 
destas palavras indicaria uma apelação ao baixo nível que não fica bem em nosso 
jornal. A estes, a explicação que se segue. O uso de tais palavras em LAMPIÃO da 
Esquina, na verdade, tem um propósito. O que nós pretendemos é resgatá-las do 
vocabulário machista para em seguida desmistificá-las. Vejam bem, até agora elas 
foram usadas como ofensa, serviram como meio mais simples para mostrar a 
“separação” que existe entre o nosso mundo e o mundo dos outros. Isso faz com 
que, temendo o peso de tais palavras, criemos outra igualmente mistificadoras, 
embora, para quem as adota, sem qualquer tom pejorativo: entendido, por 
exemplo; e até mesmo que empreguemos sutilmente termos de um outro idioma, 
como é o caso de gay (LAMPIÃO balançou logo o coreto, traduzindo-a para guei, 
que significa absolutamente nada). A primeira coisa a fazer, portanto, é perder o 
medo das palavras. O caminho para isso é usá-las: bichas, bonecas etc... (quanto ao 
veado, ao vê-la escrita – ou ouví-la – deve-se sempre lembrar o belíssimo animal 
que ela designa: esta palavra designa apenas isso). Classificar os grupos que não 
rezam por sua cartilha como coisas exóticas é uma das armas mais comuns do 
Estabelecido (é, na verdade, o primeiro passo para reprimi-los); não aceitar que esse 
tipo de classificação seja possível – lutar contra ele – é obrigação desses grupos311. 

 
Com o artigo acima, de Aguinaldo Silva, podemos concluir que o periódico buscava 

despertar reflexões através das palavras que, até então, tinham uma conotação negativa e 

desconstruir os estereótipos ligados aos homossexuais, como os de viados e bichas. Por isso, 

defendiam a necessidade de não temer as palavras e de utilizá-las de maneira sábia a favor de 

quem as usa. Assim, a atitude de dar um novo significado a termos machistas ou de deslocar esses 

termos de seus usos comuns fazia desse ato uma maneira de positivar a estrutura pejorativa de 

insulto aos homossexuais312, como exemplificam as palavras “viado” e “bicha”.  

Partindo, então, do pressuposto de que tal atitude resultava em uma forma de se pensar 

sobre a homossexualidade e os homossexuais, colocamos algumas questões: Como Lampião 

apresentava a relação entre identidade sexual e gênero? Como o jornal representou os 

homossexuais? Como os leitores se apropriavam dos discursos? 

O primeiro ponto a se assinalar como sendo parte das questões envolvendo identidade 

sexual e gênero no Lampião da Esquina é o seu nome, que apresentava um sentido aberto: poderia 

ser uma alusão ao objeto lampião, que iria, no caso, “iluminar” a condição homossexual, no 

 
311 SILVA, Aguinaldo. As palavras: para que temê-las? Lampião da Esquina. Rio de Janeiro, ano I, n. 3, p. 5, 

jul/ago 1978. Destaques no original. 
312 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. 
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sentido de tirá-los da sombra e de promover uma autoafirmação da sua identidade; assim como 

poderia ainda ser encarado como uma referência ao cangaceiro pernambucano Virgulino Ferreira 

da Silva, conhecido como Lampião, que encarnava a masculinidade e virilidade de um “homem 

de verdade”. Abrimos um parêntese para mencionar que o livro Lampião – O mata sete, de Pedro 

de Morais313, publicado originalmente em 2011 pela editora Oleone Fonte, traz, na biografia do 

cangaceiro, entre outras coisas, a sua relação homossexual com alguns outros cangaceiros e a 

infidelidade de Maria Bonita, sua companheira, que mantinha um triângulo amoroso formado por 

ela, Lampião Luiz Pedro. Não entrando no mérito da discussão sobre a homossexualidade ou não 

de Virgulino, e, mesmo que afirmássemos a sua masculinidade, faz-se importante ressaltar que 

Bucci314, levando para a análise da linguagem, chama-nos a atenção para o fato de que há um 

problema de gênero quanto ao nome Lampião ao apontar todos os substantivos que defendem a 

sua masculinidade são femininos, como masculinidade, macheza, virilidade, hombridade, valentia. 

Assim, a língua, acaba embaralhando o feminino e o masculino315.  

Fechado esse breve parêntese, queremos voltar à referência que o jornal faz à Virgulino, 

que para nós é reforçada pelo logotipo do jornal (fig. 1), publicado nas capas de cada edição: um 

arco formando o chapéu, os círculos expressando os óculos e o bastão assinalando o nariz e que 

poderia também ser lido como uma alusão a um falo (fig.2), um dos principais demarcadores da 

identidade masculina e “metonímia do homem”316. De todo modo, o logotipo sugeria igualmente 

a associação entre ser homossexual e ser masculino. 

 

                              

Fig. 1: Logotipo do jornal LAMPIÃO                            Fig. 2: Referência a um falo no logotipo 
Fonte: Lampião (1978)                                                   Fonte: Lampião (1978) 

 

Enfim, Lampião problematizava a questão entre homossexualidade (tida como próxima da 

imagem feminina) e masculinidade, porém era um jornal escrito por homossexuais e que 

carregava um nome que era, e ainda é, símbolo de masculinidade nacional. Isso se mostra 

 
313 MORAIS, Pedro de. Lampião – O mata sete. Aracaju: J. Andrade, 2011. 
314 BUCCI, Eugênio. Lampião é macho, macho por despacho. Revista Época, seção OPINIÃO, 02/12/2011. 

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/opiniao/noticia/2011/12/lampiao-e-macho-macho-por-

despacho.html >. Acesso em 10 de mar. 2019. 
315 BUCCI, 2011. 
316 BADINTER, Elizabeth. XY: sobre a identidade masculina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 141. 

http://revistaepoca.globo.com/opiniao/noticia/2011/12/lampiao-e-macho-macho-por-despacho.html
http://revistaepoca.globo.com/opiniao/noticia/2011/12/lampiao-e-macho-macho-por-despacho.html
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evidente no trecho do editorial da edição número zero, que afirma que Lampião tinha como uma 

de suas metas “[...] destruir a imagem-padrão do homossexual segundo a qual ele é um ser [...] 

que é dado aos ademanes”317. Em outras palavras, o jornal pretendia destruir a imagem de que o 

homossexual era um sujeito cujo comportamento seria marcado por gestos (trejeitos) e 

comportamentos que colocavam em dúvida sua masculinidade. 

Um segundo ponto a assinalar seria o modo como os editores do Lampião da Esquina se 

apresentaram na primeira edição do jornal, através do uso do termo “Senhores do Conselho”, 

seguida de uma apresentação de suas profissões:  

Adão Costa - Jornalista, ex-terapeuta ocupacional, pintor, exercendo 
esporadicamente as funções de tradutor (inglês-português). 

Aguinaldo Silva - Jornalista especializado em assuntos policiais, escritor (tem 
dez livros publicados), tem uma longa experiência na imprensa alternativa: 
colaborou com Opinião desde os primeiros números, e é um dos fundadores 
de Movimento.  

Antônio Chrysóstomo - Jornalista, especializado em música popular, escreveu, 
produziu e dirigiu vários shows. É um dos mais polêmicos críticos musicais do 
país.  

Clóvis Marques - Jornalista e tradutor, faz crítica e cinema. Sub-editor do 
Guia de Filmes publicado pela Embrafilme, é correspondente, no Brasil, de 
Film Dope, de Londres.  

Darcy Penteado - Artista plástico e escritor. Uma das figuras mais importantes 
do front cultural pauta, foi o primeiro intelectual brasileiro a defraudar 
publicamente a bandeira de luta contra a discriminação e o preconceito em 
relação aos homossexuais. Seu primeiro livro, A Meta, com histórias que 
abordavam esse teria, foi um dos maiores sucessos editoriais do ano passado.  

Francisco Bittencourt - Poeta, crítico de arte e jornalista, publicou dois livros 
de poemas. É membro da Associação Internacional de Críticos de Arte (seção 
do Brasil), e colabora como crítico em vários jornais. 

Gasparino Damata – Jornalista e escritor, com passagens pela diplomacia. 
Organizou duas antologias - Histórias do Amor Maldito e Poemas do Amor 
Maldito - que tinham o homossexualismo como tema.  

JEAN Claude Bernardet - Crítico de cinema, um dos teóricos do Cinema 
Novo, possui também uma longa experiência na imprensa alternativa. Um dos 
colaboradores mais ativos do Opinião, é um dos fundadores de Movimento.  

João Antônio Mascarenhas - Advogado, jornalista e tradutor, abandonou a 
burocratice dos Ministérios da Educação e da Agricultura para formar a cadeia 
de "gente boa" que resultou na ideia de se publicar LAMPIÃO.  

João Silvério Trevisan - Cineasta e escritor, é autor de um dos livros de 
contos mais elogiados do ano passado - Testamento de Jônatas deixado a 
Davi. Está escrevendo um romance destinado ao público juvenil, fruto de suas 
andanças pela América Latina,  

 
317 COSTA et al. Saindo do gueto. Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, ano I, n. 0, p. 2, abr 1978. 
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Peter Fry - Nasceu em Liverpool, Inglaterra, e formou-se em Cambridge. Após 
um período como antropólogo na Rodésia, voltou à Inglaterra, onde fez 
doutorado na Universidade de Londres, que o contratou depois como 
professor. Em 1970 veio para o Brasil, contratado pela Universidade de 
Campinas, onde está até hoje. Tem pesquisado sobre as religiões afro-brasileiras 
e pretende escrever sobre a sexualidade no Brasil”318. 

Qual a necessidade de se apresentar os membros do conselho desta forma? Acreditamos 

que para afirmar que os homossexuais poderiam trabalhar também como jornalistas, professores 

universitários, escritores, advogados etc, já que “bicha, antigamente, só podia ser cabelereira, 

maquiadora ou bailarina”319. Se, de um lado, esse procedimento procurava “legitimar a linha 

editorial” e demonstrar que os homossexuais poderiam ocupar outros cargos de trabalho para 

além daqueles tradicionais (bailarinos, artistas, cabelereiros, maquiadores etc), por outro lado, 

podia ser visto como uma tentativa de repassar aos leitores uma imagem de respeitabilidade dos 

integrantes. Desse modo,   

 
era tanto uma forma de contestar o discurso da discriminação que associava a 
homossexualidade à decadência social, como também se constituía numa apropriação 
de um importante demarcador identitário da masculinidade: o status profissional, pois, 
conforme Sócrates Nolasco, o trabalho funciona como uma das primeiras referências  
para a construção do modelo de comportamento dos homens, ou  seja, “o  trabalho 
define a primeira marca da masculinidade”320.  

 

No entanto, será que poderíamos dizer que o Lampião da Esquina foi um difusor de uma 

homossexualidade masculinizada e viril, em contraposição a uma imagem estigmatizada pela 

efeminização?  

Lampião da Esquina, de modo geral, parece se colocar como um questionador de um sistema 

de identificação e de representação da homossexualidade masculina hegemônico no Brasil até os 

anos 1960, aquele que faz com que homossexuais sejam vistos como efeminados, repetindo o 

padrão hierárquico entre o que, no ato sexual, penetra (homem/ativo/bofe) e o que é penetrado 

(mulher/passivo/bicha).  

De forma geral, quanto a uma representação do homossexual, da edição nº 00 até nº 02, 

temos a preponderância de uma imagem masculinizada do homossexual. Nessas três edições só é 

possível identificar duas referências a uma homossexualidade que pode ser considerada 

efeminada e ambas estão na edição nº 01, de maio/junho de 1978: uma reportagem de Peter Fry 

e Edward MacRae, Mesmo no Carnaval baiano, cada macaco no seu galho, na página 3, sobre o carnaval 

 
318 Lampião, 1978, p. 2, destaques no original. 
319 PENTEADO, Darcy. O travesti, este desconhecido a função cria o órgão, ou na natureza nada se cria e nada 

se destrói, tudo se transforma. Lampião da Esqina, Rio de Janeiro, ano II, nº 22, p. 12-13, março de 1980.  
320 ANDRADE, Marciano Vieira de. O “orgulho de ser”: identidade, política e gênero no Lampião da Esquina 

(1978-1981). Dissertação (mestrado em História do Brasil) – Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2015. p. 

139. 
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baiano, na qual os autores falam dos costumes de alguns homens de se travestirem de mulher 

nesse período festivo, e, a carta de um travesti, na seção Cartas na Mesa, com o título Um  pedido  

de  emprego, que procurava algum tipo de trabalho. Na edição nº 03, de junho/julho de 1978, os 

editores parecem realizar uma primeira tentativa de aproximação com uma vertente considerada 

efemininada dos homossexuais ao publicar o artigo “Os múltiplos talentos de Ivan Lessa”, na página 

4, assinado por uma personagem fictícia, criada pelos editores, que se denominava Rafaela 

Mambaba, cujo modo de se expressar se caracterizava por um estilo descontraído, irônico e cheio 

de expressões do vocábulo homossexual321.  

Vale ressaltar que Mambaba era “uma entidade mítica que periodicamente baixa em alguém 

aqui da redação – qualquer um, ela não tem preferência. É uma bicha que, nas várias encarnações 

pelas que passou, foi sempre perigosíssima, assustadora”322, mas que não agradou a todos, por ser 

considerada o lado descontraído dos editores, lado qual, se envergonhavam, como fica claro na 

carta de J. C. L., de Recife: 

E não adianta vir com essa história de Rafaela Mambaba pra cima de mim. Eu 
sei que ela não existe, vocês inventaram uma pessoa com esse nome pra 
mostrar o lado descontraído de vocês, do qual vocês se envergonham. Que 
coisa podre!323 

 

Contudo, foi apenas a partir da edição de nº 04, de agosto/setembro de 1978, que o jornal 

passou a dar uma visibilidade maior a uma imagem mais efeminada dos homossexuais. A capa 

daquela edição chamava atenção para o tema central: “TRAVESTIS! (Quem atira a primeira 

pedra?)”324. O volume continha uma seção de fotos de travestis com um artigo “sobre o visual do 

travesti brasileiro”325 e também uma entrevista com o ator Jorge Alves de Souza/Geórgia 

Bengston. Os editores usavam estrategicamente da atribuição, a personalidades históricas, do ato 

de se “travestirem” e citavam como exemplos o imperador romano Nero, que se intitulava 

“homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens”326, e o escritor Oscar Wilde, de 

modo a afirmar que o travesti tinha “até fortes trancetes históricos”327. Assim, reportagens, 

artigos, ilustrações e fotografias de travestis, transexuais, transformistas etc. passaram a se tornar 

mais frequentes nas páginas do Lampião, como podemos identificar com as chamadas: “Tudo 

 
321 BRITO, Alexandre Magno Maciel Costa e. O Lampião da Esquina: Uma voz homossexual no Brasil em 

tempos de fúria (1978-1981). Dissertação (mestrado em História) - Universidade de Brasília. Brasília/DF, 2016. 

p. 145. 
322 LAMPIÃO da Esquina, 1978, p. 14. 
323 L., J. C. O POVÃO, onde está o Povão? Lampião da Esquina. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, p. 19, ago./set. 

1978. 
324 MAMBABA, Rafaela. Travestis! (Quem atira a primeira pedra). Lampião da Esquina Rio de Janeiro, ano I, 

n.4, p.8, ago/set 1978. 
325 MAMBABA, 1978, p. 8.  
326 Idem, ibidem, p. 8. 
327 Idem, ibidem, p. 8. 
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sobre o carnaval das bichas” (1980), na edição nº 21; “Carnaval das bichas é o maior do mundo” 

(1980), na edição nº 22; “A incrível metamorfose de Andrea Gasparelli” (1980), na edição nº 27; 

“Brasil, campeão mundial de travestis” (1981), na edição nº 32; “A bicha que virou mulher” 

(1981), na edição nº 35; e “A praça é das bichas” (1981), na edição nº 36. 

Portanto, foi a partir da edição nº 04, como já abordado, que, em Lampião da Esquina, 

passou a coexistir uma perspectiva de homossexualidade masculinizada e uma outra com 

referências à efeminada, que durará até a última edição, de nº 37, de julho de 1981. Todavia, vale 

a ressalva de que essa coexistência não significou uma relação equilibrada entre as duas 

perspectivas, uma vez que a masculinizada acabou sendo, ao longo da existência do jornal, 

majoritária em relação à de uma imagem efeminada. Um exemplo desse aspecto foi a criação, a 

partir da edição de março de 1980, de uma seção exclusivamente dedicada à publicação de fotos 

com homens seminus ou nus, chegando inclusive a publicar fotos com nu frontal masculino, 

remetida aos homossexuais masculinos, e nenhuma iniciativa semelhante foi tomada para com as 

homossexuais femininas. 

A preponderância da representação masculinizada do homossexual acabou gerando críticas 

por parte de alguns lampiônicos aos editores do jornal, que eram acusados de excluírem uma 

parcela significativa dos homossexuais efeminados, principalmente as travestis e as “bichas”. Ao 

que tudo indica, as críticas dos leitores parecem ter tido um peso relevante para mudança de 

perspectiva assumida pelo Lampião da Esquina nas edições subsequentes, perdurando até a última 

edição do jornal. O jornal, pelo contexto em que era produzido, acaba apontando as tensões 

existentes entre as imagens masculinizadas e feminilizadas dos homossexuais. Essas tensões entre 

o masculino e o feminino são expressas tanto nas cartas dos lampiônicos quanto nos discursos de 

editores e colaboradores. É essa temática que buscaremos abordar a partir de agora. 

Conforme assinalamos anteriormente, Lampião, em suas primeiras quatro edições, 

concedeu pouca visibilidade a uma representação efeminada do homossexual e, por esse motivo, 

alguns leitores que escreviam para a seção “Cartas na mesa”328 manifestaram suas opiniões. Só na 

edição nº 2, de junho/julho de 1978, por exemplo, temos duas cartas contra a imagem efeminada 

dos homossexuais. Em sua carta, José Alcides Ferreira, do Rio de Janeiro, defendia uma imagem 

viril e masculinizada dos homossexuais, como podemos ver a seguir:  

LAMPIÃO correspondeu em cheio [...] às necessidades intelectuais deste grupo que 
a bichória chama de mariconas, ou seja, de nós homossexuais que somos homens 
normais e nos relacionamos como seres humanos, sem necessidade de pompas, 
visuais congestionados de artefatos de consumo e tiques ridículos (tão 
característicos à nocividade que é representada pela bicha de classe média, incapaz 

 
328 A ideia dos editores era fazer da seção Cartas na Mesa uma espécie de tribuna através da qual os leitores 

pudessem se expressar á vontade, inclusive fazendo criticas ao próprio jornal. [cf. LAMPIÃO da Esquina. Rio de 

Janeiro, ano 1, nº zero, abril de 1978, p. 14.] 
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de se impor como gente, como pessoa). [...] Gente, vocês têm espaço e 
credibilidade suficientes para oferecer aos cariocas, paulistas e a todos os 
brasileiros, textos e reportagens que digam a nossa realidade, que ajudem a 
desmascarar o machismo impregnado em todas as coisas desta sociedade sexista. 
Mas, por favor, não se deixem envolver pelo emaranhado de teias e pelo brilho de 
paetês e miçangas das bichas inoperantes que estão (involuntariamente, claro) a 
serviço da Sociedade de Proteção ao Machismo, que também manipula o travesti, 
esboço bizarro da escrava domestica e do objeto sexual que ainda é a mulher329. 

 

Podemos observar que, para o lampiônico José Alcides Ferreira, a homossexualidade não 

deveria implicar uma perda da “condição natural” de ser homem, como as formas de se 

comportar e de se vestir, pois, caso isso ocorresse, os homossexuais se aproximariam mais da 

imagem feminina. Sua argumentação mostra-se também preconceituosa e sexista, por ter 

associado a figura do travesti a uma representação decadente da mulher, simbolizada pela escrava 

doméstica e pela mulher objeto sexual, ao mesmo tempo em que considera a efeminação dos 

homossexuais como manifestação de uma alienação a serviço do machismo.  

Esse preconceito contra a forma efeminada, podemos ver também na carta de Carlos 

Schorr, de porto Alegre, que pede que o jornal não caia no ridículo de tornar o jornal mais 

“fresco”: 

[...] Gostei muito do número um e estou a fazer um pedido: um dos 
leitores solicitou um aumento de frescura e uma seção de Receitas de Prazer, 
segundo disse ele, “para inventar modos de como fazer melhor a coisa”. Por favor, 
gente boa, nada disso”. Sem frescura, pois aí cai de novo no ridículo e não leva a 
nada330. 

 

Enfim, as posições de Ferreira e Schorr representam uma defesa machista da 

homossexualidade, por advogar que o homem não pode ter características consideradas naturais 

do sexo feminino, como se esses aspectos fossem inferiorizá-los. Em contramão a tais posições, 

havia também lampiônicos que defendiam os sujeitos efeminados. Na edição nº 3, de 

julho/agosto de 1978, encontramos a carta do leitor P. Camargo, da cidade de São Paulo, que 

rebatia o posicionamento de Ferreira, o qual classificava os efeminados como seres anormais, 

bizarros e ridiculamente assemelhados às mulheres: 

 

[...] você cai de porrada nas bichas com uma fúria de fazer vibrar o líder da TFP! 
Pense um pouco. Será que essas pessoas (sim, são gente também) não estão com 
todos os seus "artefatos de consumo e tiques ridículos", tentando vingar as 
múltiplas agressões com que a sociedade lhes salga a vida? [...] não acha você que 
seria melhor nos compreendermos e aceitarmos uns aos outros, cada um como é, e 
unidos partir na luta pelo futuro a que temos direito, em vez de estarmos a nos 
desancar mutuamente no LAMPIÃO?331 

 
329 FERREIRA, José A. Pauladas na “bichória”.  Lampião da Esquina. Rio de Janeiro, ano I, n. 2, p. 14, jun/jul 

1978. Destaque no original. 
330 SCHORR, Carlos. Abrindo as sete chaves. Lampião da Esquina. Rio de Janeiro, ano I, n. 2, p. 14, jun./jul. 

1978. 
331 CAMARGO, P. De frente e querelas.  Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, ano I, n. 3, p. 14, jul/ago 1978. 
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 Camargo, em sua carta, afirma que os efeminados – “bichas” – são pessoas também e que 

os trejeitos e as vestimentas funcionam como um ato de resistência frente a toda violência e 

opressão que lhes são impostas, tanto da parte dos homossexuais mais masculinizados quanto 

dos heterossexuais. Enfim, enquanto Ferreira via nos efeminados uma inoperância a favor do 

machismo, Camargo, por sua vez, via uma forma de autoproteção da sociedade que os oprimia. 

 Indo ao encontro da opinião de Camargo, citamos também a carta de Iso Fischer, de São 

Paulo, publicada na edição nº 04, de agosto/setembro de 1978: 

[...] Vejamos: prá [sic] inicio de conversa, essa tal "classe" é totalmente dividida, 
existindo ai diversas “categorias", tais como "entendidos", “viados”, "bichas'', 
"homossexuais" e outras menos cotadas. [...] E voltando àquele ponto da visão 
critica da sociedade, estes mesmos “entendidos” o que fazem? Têm, para si, este 
valor sexual "invertido" e assumem todos os outros valores do sistema, da 
sociedade vigente. [...] Por outro lado, há uma outra categoria de gueis, aqueles que 
irritam e enojam os “entendidos”: as bichas [...] via de regra (há exceções) são 
pessoas originárias de uma classe social mais baixa e oprimida [...] Eu quero aqui 
lembrar que essas aí foram as pioneiras, as cuspidas e repudiadas, que impuseram, 
dada sua ousadia, a existência do homossexualismo à sociedade. Quer dizer, as 
pessoas são obrigadas a ver que existe, não é fantasia. Isso beneficiou inclusive os 
"entendidos", que tanto repudiam essas bichas. Então, quem é que está sendo 
revolucionário nisso tudo? Quem é que está contribuindo para a modificação do 
atual estado de coisas?332 

 
Fischer vê uma divisão grande entre os homossexuais, principalmente entre os 

“entendidos”, que acabam sendo os alienados por serem ajustados aos padrões que a sociedade 

lhes impõe, e os efeminados/as “bichas”, que seriam de classe social mais baixa, mas que não se 

ajustam à sociedade e se mantêm firmes na afirmação de uma homossexualidade que não é 

mascarada; por isso os efeminados seriam os revolucionários. Para além disso, na carta em 

questão é possível perceber ainda a construção de identidades homossexuais atravessadas por 

questões de gênero e de classe, em que os entendidos e masculinos de classe média se sobrepõem 

aos efeminados da classe baixa.  

Todavia, assim como acontece nas cartas enviadas pelos lampiônicos, em que as posições 

variavam entre a crítica e a defesa dos efeminados, podemos encontrar também oscilações entre 

as duas posições nos artigos e ensaios publicados pelos editores e   colaboradores do jornal. No 

que diz respeito às críticas, destacamos, a seguir, a posição do editor João Antônio Mascarenhas, 

num ensaio publicado na edição de nº 4, de agosto/setembro de 1978: 

[...] Eles [bichas, travestis...] até merecem minha simpatia, pelo fato de 
ostensivamente assumirem a própria situação, arrastando os problemas daí 
decorrentes e, também, o meu respeito por forçarem os que não querem ver, a 
admitir a existência do homossexualismo e, ainda merecem minha admiração, por 
rebelarem-se contra a rigidez dos padrões sexuais impostos pela casta dominante. 

 
332 FISCHER, Iso. Quem está com a bandeira? Lampião da Esquina. Rio de Janeiro, ano I, n. 4, p. 18, ago/set 

1978. 
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[Mas] Quando o homossexual fala com voz de falsete, faz ademanes alambicados, 
dá  gritinhos e requebra os quadris, ele sem se dar conta, está, de um lado, imitando 
a mulher objeto-sexual, a mulher cidadã-de-segunda classe, a mulher idealizada 
pelos machistas e, por outro lado - por deixar de aceitar sua orientação sexual com 
naturalidade (pois a efeminação é evidentemente artificial), acha-se a fornecer 
argumentos aos machistas, que se, negam a admiti-lo como um homem comum, 
que usa sua sexualidade de forma não convencional. Além disso, a bicha pintosa, é 
agressiva [...] e agride porque se sente inseguro e, no fundo, tem um sentimento de 
culpa, porque interiorizou os valores machistas, e os interiorizou a tal ponto que 
passou a considerar que, por ser homossexual, precisa dar bandeira, mostrar a 
todos que constitui parte de um grupo anatematizado. [...] O travesti, então, leva 
essa atitude ao paroxismo, chegando a submeter se a operações cirúrgicas para 
ocultar a identidade333. 

 
Mascarenhas, no seu ensaio, ao defender que os efeminados impunham uma certa imagem 

dos homossexuais, diz que tal ato é realizado de forma agressiva. Parece-nos também que ele 

concorda com o lampiônico Ferreira, ao afirmar que os trejeitos desses homossexuais 

correspondem a uma imitação da mulher, por eles serem alienados, pois interiorizam valores 

machistas, que os fazem a todo momento dar “bandeira” para mostrarem a sua existência, como 

falar fino e rebolar, por exemplo. Por fim, queremos destacar que, na argumentação de 

Mascarenhas, a efeminação dos homossexuais, não é considerada um dado natural e que, 

portanto, teria um caráter artificial, o que, no fim, quer dizer que principalmente as “bichas” e as 

travestis negam a sua natureza masculina. 

Queremos também destacar a posição dos colaboradores do jornal Hector e Ricardo, que 

na edição nº 8 afirmam que 

[...] O repúdio da masculinidade abre contradições dramáticas. Uma delas é a 
negação do próprio corpo, pois se deseja conquistar um homem que deve desejar 
uma mulher. Então, os órgãos sexuais da louca, como os do travesti ou do 
transexual (que chega emasculação) se convertem em uma moléstia. Tratarão de 
ocultá-los e na relação sexual deverão estar ausentes, criando-se uma dicotomia 
angustiante. Não apenas descartam a possibilidade de penetrar genitalmente em seu 
companheiro. Evitarão que este sinta a presença do seu pênis. Assim a relação 
acaba por se situar no campo da heterossexualidade, como uma caricatura. A louca 
negando seu corpo, e obrigando seu companheiro a um determinado papel, 
permanecerá prisioneira de um esquema machista334. 

 

O posicionamento desses dois colaboradores revela uma grande defesa da manutenção da 

masculinidade do homossexual através do seu corpo para que não caiam na caricatura que se faz 

no mundo heterossexual entre o papel do macho e da fêmea, pois só estaria legitimando esse 

esquema machista e heterossexista. 

 
333 MASCARENHAS, João A. Sobre tigres de papel. Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, ano I, n. 4, p. 9, 

ago/set 1978. 
334 HECTOR; RICARDO. Louca e muito a da baratinada. Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, ano I, n.8, p. 4, 

jan. 1979. 
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Contudo, podemos também encontrar manifestações de defesa dos efeminados em outros 

segmentos, como a do ensaio do editor Francisco Bittencourt, publicado na edição nº 32, de 

janeiro de 1981: 

Acredito que todo o homossexual, num momento ou outro de sua vida, sente a 
tentação de se travestir. [...] o fenômeno do travestismo é mais um mistério 
fundamental entre os muitos de sua vida a ser decifrado. Sim, porque para ele, o 
travesti, além de um enigma é uma fascinação a ser deslindada, uma tentação a ser 
vencida. [...] mas o que leva o homossexual a vestir-se de mulher? Ser mulher, todos 
sabemos, é muito mais complicado do que ser homem. O homem é simples mortal, 
se veste como pode e lhe dá na telha, nem a barba precisa fazer, se não quer. A 
mulher transporta consigo toda uma parafernália cosmética quase inacreditável. 
Assim, a opção do travesti é uma opção de sacrifício e quase sempre de muita 
atribulação. Isso sem falar na dor e no sofrimento dos que tomam hormônios, 
implantam seios, fazem eletrólise, cortam o pomo de Adão, aumentam ou rebaixam 
a testa, injetam silicone nas maçãs do rosto, nos lábios e nos quadris. [...] A esses 
sofredores, tão fortes que são capazes de triunfar das torturas a que se impõem, eu 
rendo minha homenagem e admiração silenciosas [...]335. 

 
Bittencourt, no artigo acima, aparentemente defende a necessidade de se ir além das 

interpretações que veem, nos efeminados, especialmente nas travestis, uma reação aos valores 

machistas presentes na sociedade ou uma internalização destes. A efeminação, o travestismo, em 

particular, é visto pelo autor tanto como um “enigma” quanto como algo que fascina os 

homossexuais. Além disso, essa aproximação do homossexual com o feminino não pode ser vista 

como algo negativo, levando em consideração que revela toda a dignidade das ações dos 

homossexuais efeminados que, sacrificando seus corpos, aceitando até se submeterem a métodos 

cirúrgicos, carregam também a carga machista que é imposta às mulheres. 

Em suma, podemos observar que, conforme os artigos e as cartas destacados, no jornal 

Lampião da Esquina, não se tinha uma posição unânime sobre a questão em torno do que deveria 

ser o homossexual. Na verdade, parecia não importar muito aos editores se o homossexual seria 

efeminado ou não, mas, sim, dar visibilidade à homossexualidade de maneira geral e tirar dela a 

pecha de que era uma doença ou um pecado. O que interessava, no fim, era demonstrar a 

humanidade, a normalidade dos homossexuais, e enfrentar as concepções machistas e 

preconceituosas que lhes eram associadas. Por isso, para os editores, não se mostrava tão 

relevante se o termo usado para se referir aos homens que se relacionavam com homens seria 

“homossexual”, “bicha”, “viado” ou “gay”. O que realmente interessava era dar visibilidade à 

homossexualidade e mostrar que os homossexuais estavam presentes na sociedade, efeminados 

ou masculinizados, e que os termos criados pejorativamente para ofendê-los já não poderiam 

mais surtir efeitos, porque os homossexuais tinham que superá-los e ressignificá-los. 

 

 
335 BITTENCOURT, Francisco. Brasil: campeão mundial de travestis. Lampião da Esquina, Rio de Janeiro, ano 

III, n. 32, p. 3, jan. 1981. 
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Considerações finais 

 

Tendo como fonte e objeto de pesquisa o jornal Lampião da Esquina e acreditando que a 

história da homossexualidade se torna mais compreensível quando passa pelo crivo de uma 

história crítica dos conceitos, ou seja, por uma análise que atrela a linguagem ao contexto no qual 

ela foi elaborada, e, também na crença de que os termos empregados para definir a relação de 

homens que fazem sexo com homens poderiam retratar as representações da homossexualidade 

masculina, surgiu esse trabalho. 

Com essas hipóteses, alguns objetivos nossos foram demonstrados. Primeiro, 

demonstramos que os termos usados para definir as relações homossexuais - “homossexual”, 

“viado”, “bicha”, “entendido” e “gay”-, carregam uma história por trás de si, e, que são ligadas a 

questões de força e de relações de poder de quem ou por quem se fala, já que são carregadas de 

sentidos atribuídos cultural e socialmente, sendo por isso expressões que acabam sendo impostas, 

disputadas, portanto, nunca neutras, por representarem uma determinada posição, seja para 

menosprezar ou para valorizar aquilo ou aquele que ela define. 

O segundo objetivo era o de demonstrar que tal diversificação de terminologias revelam a 

própria multiplicidade identitária que perpassa o homem moderno, em que não há mais uma 

identidade única, pois como nos lembra Hall (2004, p. 108), hoje elas são fragmentadas, 

fraturadas e construídas pelos discursos, práticas e posições, por estarem constantemente num 

processo de mudança e transformação. Assim, não fugindo dessa constatação de Hall, os termos 

que foram usados para qualificar os homossexuais ao longo da história acabaram criando 

representações e identidades desses indivíduos, seja como doentes, anormais, efeminados, 

masculinizados, felizes etc.  

Ressalvamos que essas representações sobre os homossexuais foram construídas dentro do 

discurso dominante heterossexual, que acabava revelando e/ou reproduzindo o contexto no qual 

elas foram construídas, determinando qual visão se queria passar sobre a homossexualidade.  

Ressaltamos também que, no geral, esses termos foram criados para designar a relação 

homossexual de maneira pejorativa e por isso se lutou e se luta tanto para superá-los. Lampião da 

Esquina, por exemplo, tomou como política sua, desde a sua edição experimental de nº Zero, o 

uso de termos pejorativos, para desqualifica-los enquanto tais, e criar um significado positivo 

sobre eles. Desta forma, concordamos com Pereira336 de que o jornal tinha pelo menos três 

intenções ao utilizar os termos considerados pejorativos: em primeiro lugar, pretendia esvaziá-los 

da carga negativa que lhes era atribuída pelo vocabulário machista; em segundo, queria evitar a 

 
336 PEREIRA, 2017, p. 108. 
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criação de novas palavras para que elas não permanecessem limitadas dentro do vocabulário 

homossexual; e, por fim, queria promover a identificação do público leitor para com o jornal e 

vice-versa, fosse ele efeminado ou não. Acreditamos assim, que em Lampião houve uma 

valorização das múltiplas identidades homossexuais masculinas.  

 Por fim, defendemos que a tentativa de ressignificação das palavras, que nomeiavam os 

homossexuais, feita por Lampião, para retirar o sentido pejorativo e passá-la para um mais 

positivo, foi um ato de resistência à cultura machista e heteronormativa que foi (e ainda é, claro 

que hoje um pouco menos) incapaz de aceitar os homossexuais. Todavia, vale chamar a atenção 

para duas questões: no período que Lampião circulou nem todos os lampiônicos concordavam 

com essa ideia de usar palavras usadas pelos heterossexuais por considerarem que elas 

continuariam ofensivas a eles; e, que, provavelmente outras palavras surgirão como um reflexo 

das novas relações sociais, e das mudanças culturais, talvez até não mais com uma conotação 

negativa ou jocosa, mas já com conotações de positividade. 
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Resumo: O artigo busca compreender como os espaços de atuação e representação das 
mulheres artistas são atravessados por relações de gênero. Através da trajetória de Georgina 
de Albuquerque analisamos os discursos acerca da participação feminina nas artes até as 
primeiras décadas do século XX, a categoria do amadorismo e o conceito de “arte feminina”. 
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A invisibilidade feminina nas artes tem um caráter histórico, tornando-se necessário 

refletir sobre suas origens e motivações.1 Especificamente no Brasil, a invisibilidade das 

mulheres artistas pode partir de dois fundamentos de clara identificação. O primeiro, baseado 

em uma exclusão do alcance material, já que as mulheres não tinham permissão legal para 

frequentar os ambientes acadêmicos de formação artística. Isso impossibilitava o acesso a 

um circuito de exposições além da dificuldade de inserir sua produção em um mercado 

artístico. O segundo, de certa forma, surge como resultado da exclusão do alcance material 

demarcando um apagamento historiográfico. Os nomes femininos não estão nos livros ou 

nos grandes manuais de História da Arte e, como consequência, uma grande parcela de 

pesquisadores e estudos compreendem que a participação feminina se deu de forma limitada 

e que as artistas atuaram sem notoriedade.  

O primeiro fator, voltado à participação das mulheres nas instituições e exposições, 

está diretamente relacionado à educação feminina: 

 

Ao sexo feminino cabia, em geral, a educação primária, com forte conteúdo 
moral e social, dirigido ao fortalecimento do papel da mulher como mãe e 
esposa. A educação secundária feminina ficava restrita, em grande medida, ao 
magistério, isto é, à formação de professoras para os cursos primários. As 
mulheres continuaram excluídas dos graus mais elevados de instrução durante 
o século XIX. A tônica permanecia na agulha, não na caneta2. 
 

 
1 O presente texto apresenta considerações traçadas a partir da dissertação “Arte, gênero e sociabilidade: 
Nair de Teffé, a brasileira retratada por Georgina de Albuquerque”  defendida em 2019 no Programa de 
Pós-Graduação em História da UFJF, sob orientação da professora dra. Maraliz Christo e com 
financiamento da FAPEMIG. A dissertação está disponível no endereço eletrônico do Repositório 
Institucional da UFJF, através do link: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10333 
2 BELTRAO, Kaizô Iwakami; ALVES, José Eustáquio Diniz. A reversão do hiato de gênero na educação 
brasileira no século XX. Cadernos de Pesquisa [online], v. 39, n. 136, 2009. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/cp/v39n136/a0739136.pdf>. Acesso em 18 de janeiro, 2018. p. 128. 
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Ainda, segundo o Decreto 1159, Artigo 187 da Collecção das Leis da República3, era 

facultada “a matrícula aos indivíduos do sexo feminino, para os quais haverá nas aulas lugar 

separado”. No entanto, o discreto consentimento na legislação se contrastava com a alta taxa 

de analfabetismo entre as mulheres, superior ao referencial masculino. Além disso, a restrição 

feminina aos cursos secundários impossibilitava o acesso às faculdades.  

Mesmo com a permissão legal da presença feminina nas instituições de educação 

superior, no caso do ensino de artes existia um impedimento moral que destinava locais e 

saberes diferenciados para as mulheres. Um exemplo significativo eram as aulas de modelo 

vivo. O estudo do corpo e da anatomia era uma das principais etapas da formação de pintores 

e escultores, além de ser fundamental para o fortalecimento das concepções de “gênio” 

artístico. Como consequência de limitações moralistas, as mulheres no Brasil só tiveram o 

acesso ao estudo do modelo vivo a partir de 18974. 

Analisando a partir das imagens, em uma tradicional representação de atelier, o pintor 

alemão Johann Zofanny (1733-1810) personifica a divisão de espaços claramente marcados 

por uma perspectiva de gênero. Em meio a elementos tradicionais de ateliê, os membros da 

Royal Academy of Arts são retratados posando ao lado dos modelos despidos. A presença 

feminina é encontrada a partir de algumas esculturas dispersas e de dois retratos pendurados 

na parede. Os retratos não se remetem a representações genéricas, apresentando as únicas 

duas mulheres artistas fundadoras da Real Academia Inglesa, Angelica Kauffmann (1741-

1807) e Mary Moser (1744-1819)5. As representações de ateliê retratam especificidades do 

local de trabalho do artista. Nesse caso, presentes no ambiente de trabalho, ao lado de 

instrumentos artísticos e modelos despidos, a forma apropriada e permitida para a presença 

feminina é através de sua própria  representação.  

 
3 BRASIL. Collecção das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 
1892. 
4 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Eternamente amadoras: artistas brasileiras sob o olhar da crítica (1885-
1927). In: Crítica e modernidade. São Paulo: ABCA, 2006. 
5 CHADWICK, Whitney. Mujer, arte y sociedad. 2. ed. Barcelona: Destino, 1999. 
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FIGURA 1. Johann Zoffany. Academicians of the Royal Academy, 1771-1772. Óleo sobre tela, 
101.1 x 147.5 cm. Royal Collection. 

 

                                                                         

FIGURA 2. Henri Fantin Latour. L'atelier aux 
Batignolles. 1870. Óleo sobre tela, 173 x 208 cm.                
Musée d'Orsay, Paris. 

 

FIGURA 3. Jean-Frédéric Bazille. L’Atelier 
d’artiste, 9 rue de la Condamine, 1870. Óleo 
sobre tela, 98 x 129 cm. Musée d'Orsay, Paris
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Outros artistas se dedicaram a compor representações de ateliê que permeiam o 

imaginário sobre o tema, tornando-se referência na história da arte. É o caso de Henri Fantin 

Latour (1870) e Jean-Frédéric Bazille (1870). Tanto na reunião de amigos em torno de Manet 

quanto no amplo atelier de Bazille, percebe-se a ausência de mulheres artistas que, naquele 

momento, já frequentavam os mesmos espaços e atuavam ao lado de seus pares. Em Fantin 

Latour, o feminino se manifesta na pequena figura clássica sobre a mesa; em Bazille, essa 

presença se limita à representação através do gênero do nu artístico exposto nas paredes do 

atelier, ambos aludindo a representações da mulher enquanto ideal abstrato. Embora 

existentes e assiduamente atuantes nesse período, as mulheres artistas eram excluídas da 

esfera pública, bem como da concepção de artista6.  Segundo Tamar Garb7, se as mulheres 

fossem mostradas como artistas reais em agrupamentos representativos, poderiam perturbar 

o potencial da mulher como símbolo abstrato. 

Em uma representação de tema similar, dessa vez produzida por uma mulher artista, 

vemos uma nova perspectiva da representação feminina. No retrato de grupo em tons 

terrosos, apesar de se manterem os mesmos elementos de uma pintura de atelier, Marie Garay8 

se autorretrata enquanto pintora em meio aos colegas de profissão. Destacando-se dos 

demais, em trajes claros e com paleta e pincéis à mão, a artista reuniu uma geração de pintores 

em torno do mestre9, Léon Bonnat. Bonnat, sentado ao centro da composição, interage com 

Marie comentando sobre sua tela recém concluída ou ainda em produção, fato que se 

sustenta pela presença do cavalete e a ausência de moldura. Achille Zo, falecido em 1901, é 

representado entre o grupo através de uma pintura na parede, fazendo lembrar do recurso 

utilizado por Johann Zoffany ao retratar as duas fundadoras da Academia Real Britânica.  

 

 

 
6 GARB, Tamar. Gênero e representação. In: Modernidade e Modernismo - A Pintura Francesa no Século XIX. 
São Paulo: Cosac & Naif, 1998. 
7 GARB, 1998. 
8 No Musée Bonnat encontram-se outras pinturas da artista, inclusive um estudo para a composição da obra 
aqui apontada.  
9 O museu identifica alguns artistas presentes na obra, dentre eles: Hubert-Denis Etcheverry, Henri Zo, 
Georges Berges, Eugène Pascau, Marie Garay, Léon-Daniel Saubes e Henry Caro-Delvaille. Disponível em: 
https://webmuseo.com/ws/musee-bonnat-helleu. Acesso em outubro de 2018. 
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FIGURA 4. Marie Garay. Léon Bonnat et ses élèves. 1914. Óleo sobre tela. Bayonne, Musée Bonnat-
Helleu. 

FIGURA 5. Marie Garay. Portrait de Léon Bonnat, s.d. Bayonne, Musée Bonnat-Helleu. 

 

 

FIGURA 6. Artur Timóteo da Costa. Alguns colegas. 1921. Óleo sobre tela, 45.5 × 170.6 cm.  Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro. Foto: Caroline Alves. 

 

Já no Brasil, em 1921, Arthur Timotheo retrata, em uma composição horizontal e 

alongada (FIGURA 6), seus colegas professores e membros da Escola Nacional de Belas 

Artes. Dentre eles, além do próprio artista, temos Rodolpho Chambelland, Lucílio de 

Albuquerque e João Timotheo10. A única mulher presente na representação de Arthur 

 
10 AMANCIO, Kleber Antonio de Oliveira. Reflexões sobre a pintura de Arthur Timotheo da Costa. Tese (doutorado 
em História) – Programa de Pós-Graduação em História, USP. São Paulo, 2015. 
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Timotheo11 é Georgina de Albuquerque, artista bastante atuante no período de produção 

desse retrato, se destacando por sua posição institucional como júri em exposições,  

professora e, posteriormente, primeira diretora mulher da ENBA, em 1952. 

Essa mesma instituição, fundada e nomeada Academia Imperial de Belas Artes em 

1826, ocupou o prédio projeado por Montigny, tornando-se a grande referência nos estudos 

e formação em artes do Brasil. A Academia, a partir de 1840, organizava exposições abertas 

para alunos e não alunos, julgados pelos professores. Não existindo um impedimento legal 

para a participação feminina, as mulheres são diferenciadas através de uma categoria 

denominada “amadora”12, para a qual pertencer ao sexo feminino se tornava requisito. O uso 

de tal categoria se evidencia, por exemplo, no livro Belas Artes, de Félix Ferreira13, considerada 

uma das obras pioneiras na História da Arte do Brasil. Sobre a Exposição Geral de Belas 

Artes de 1884, Félix Ferreira descreve: 

 

Mais de 250 quadros a óleo foram expostos por seis amadores, onze alunos e 
trinta artistas, entre os quais se contam os nossos melhores mestres. Dos 
amadores, seis são senhoras; e este maior número prova que amam elas mais 
as artes que os homens desocupados, que entre nós não são poucos, ou pelo 
menos, que sabem elas empregar melhor as suas horas de repouso14. 
 
 

Segundo o comentário de Félix Ferreira, os únicos seis artistas amadores são as seis 

senhoras que enviaram trabalhos para a exposição. O destaque feminino que, divergindo de 

uma posição profissional, decide investir suas horas de repouso na arte prevalece sobre uma 

parcela específica, a dos homens desocupados. Podemos encontrar argumentos semelhantes 

em outras fontes do período em diferentes nacionalidades. Ainda na América Latina, por 

exemplo, uma das críticas do jornal argentino La Nación, de 1 de janeiro de 1917, aponta: 

As heroínas do último Salão foram mulheres: Emilia Bertolé, Magdalena 
Bosich, Sra. Weiss de Rossi. Porém pode-se dizer que ali onde as mulheres 
brilham por sua atividade e seu talento é porque os homens não valem muito. 
O predomínio, sequer o triunfo do belo sexo, nao significa igualdade com o 
homem, senão, rebaixamento deste15. 

 

As obras de mulheres artistas eram então julgadas com parâmetros específicos que ora 

as limitava frente aos referentes masculinos, criando uma categoria própria, como o 

 
11 Kleber Amancio (op. cit.), em sua tese sobre a produção de Arthur Timotheo da Costa, identifica alguns 
artistas dessa composição. Segundo ele, nos olham diretamente Correia Lima, o casal Albuquerque e 
Rodolpho Chambeland. Entre os que parecem distantes estão Pedro Brunno e João Timotheo. O irmão 
de João, Arthur Timotheo, se apoia sobre ele em uma posição desconfortável. 
12 SIMIONI, 2006. 
13 FERREIRA, F. Belas artes: estudos e apreciações. [1885]. São Paulo: Zouk, 2012. 
14 FERREIRA, 2012 [1885], p. 210-212. 
15 Apud BALDASARRE, María Isabel. Mujer/artista: trayectorias y representaciones en la Argentina de 
comienzo del siglo XX. Separata, año 9, n. 16, octubre de 2011. p. 25 – tradução nossa. 
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amadorismo, ora o sucesso das obras era destacado em contraposição ao declínio da 

produção masculina. Ainda durante o entresséculos, a opinião pública demonstrava seus 

receios perante a participação feminina nos espaços públicos e nas profissões liberais. Em 

edição no Gazeta de Notícias, o autor aponta: 

 

Tivemos no Palacio da Industria uma exposição do cercle das mulheres 
artistas. Simplesmente nos quadros e nas esculpturas nomes de mulheres. 
Nem um só nome de homem. O nosso sexo estava excluido! As mulheres 
artistas tem o seu cercle para dar batalha aos homens artistas. Ellas querem 
mostrar a sua superioridade, o seu  talento, o seu genio; Que a arte pode ser 
apenas sustentada por ellas, e não pelos homens. Ellas tem o seu cercle; todos 
os annos, como agora, organisam o seu Salon; d'aqui a pouco organisarão 
tambem uma academia. Estas damas são as Louizes Michel da arte. 
Guerra ao homem! Guerra cruenta, terrível, feroz! Havemos de banir o 
homem da politica, da sciencia, da arte e da litteratura! Havemos de banir o 
homem de todos os cantos da sociedade! Havemos de mostrar ao mundo... 
das mulheres que o homem é inútil, que elle não é preciso para nada... Para 
nada?!16   

 

A nota segue com comentários sobre o mau desempenho feminino na exposição, 

marcado por “desordem, irreflexão, pincelladas mal estudadas e mal observadas”. As 

“Louizes Michel das artes” são as mulheres artistas que apresentavam ameaça ao campo 

cultural e a atuação masculina a partir de sua inserção e maior participação em lugares e 

instituições antes, restritas a presença dos homens. Fica evidente a preocupação do autor 

com as consequências da divisão do trabalho, baseadas em gênero, e interpretada como uma 

sobreposição das mulheres frente ao seu equivalente masculino nas áreas políticas, científicas 

e culturais.  

Louise Michel representa, ainda hoje, um dos símbolos mais fortes do anarquismo 

francês17. Foi enfermeira, professora, poetisa, escritora e anarquista durante a Comuna de 

Paris. Sua intensa atuação e protagonismo nos movimentos sociais revolucionários, lhe 

renderam uma vida de perseguições, prisões e deportação. A comparação das artistas com a 

anarquista francesa, demonstra mais o medo de perda do predomínio masculino do que a 

efetiva mobilização de mulheres. No Brasil, diferente de outros países, como a própria 

França, a inserção feminina nas academias de arte e exposições se deu de forma moderada e 

 
16 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 20 de março de 1883. Grifo nosso.  
17 Jules Girardet retrata a prisão de Louise Michel pelo exército francês durante a Semana Sangrenta, em 
maio de 1871(Jules Girardet. L’arrestation de Louise Michel, 1871. Óleo sobre madeira, 45 x 37 cm. Musée 
d'Art et d'Histoire de Saint-Denis). A cena é marcada por tensões. Soldados guiam Louise e ameaçam a 
população com suas armas. A anarquista é seguida por uma procissão popular. Girardet também é 
responsável por outra representação de Louise, intitulada Louise Michel à Satory. Saint-Denis, Musée d'art 
et d'histoire.   
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gradativa, sem grandes momentos de subversão. Com a modernidade, o trabalho se 

intensifica enquanto uma força estruturante da nova identidade feminina. Aspectos já 

destacados, como os de sociabilidade, agenciam a atuação feminina, possibilitando a 

construção de uma imagem que proporcione o reconhecimento por seus pares e pela opinião 

pública.  

O desabrochar do século XX acompanha um novo momento na vida das mulheres 

brasileiras. Apesar da pouca distância estabelecida com a legislação de 1890, o Código Civíl 

de 1916 atribuiu benefícios às mulheres18, antes inexistentes19. Mesmo com a atualização em 

termos legais, a inferioridade feminina era assegurada pela ordem familiar e pelos discursos 

médicos, que destinavam deveres e obrigações com distinções de gênero, nos quais aos 

homens cabia a administração dos bens comuns do casal, representação legal da família e o 

domínio do universo do trabalho. A mulher que desejasse ultrapassar os limites domésticos 

e ingressar no mundo do trabalho, precisava de uma autorização legal do marido ou de um 

juíz20. Esse contexto convivia em contraste com a disparada feminina na luta em direção à 

cidadania plena, aos direitos civis e as conquistas sociais, através de grupos e organizações 

políticas, como o Partido Republicano Feminino e a Fundação Brasileira pelo Progresso 

Feminino. 

Apesar da intensa mobilização, a imprensa continuava a compartilhar os padrões de 

feminilidade da mulher republicana, impostos através de sua estética ou comportamentos 

aceitáveis. Nos setores culturais, as mulheres artistas negociavam suas condições femininas à 

seriedade requerida para aceitação de seu profissionalismo. Tais aspectos se apresentam na 

produção de autorretratos femininos na Primeira República. Artistas como Bertha Worms, 

Angelina Agostini, Maria Pardos e a própria Georgina de Albuquerque, se retratam com 

expressões sérias frente a um fundo de simples textura, acastanhado. Despertam a atenção, 

além da semelhança na paleta de cores, a harmonia dos vestuários. Maria Pardos com decote 

adornado por plumas, traça uma diagonal através do chapéu de aba reta se utilizando de um 

recurso da moda para gerar certo dinamismo a composição. Essa aplicação é também 

utilizada por Angelina Agostini, com um modelo semelhante de chapéu e cores mais 

uniformes e análogas. Percebemos que as artistas já não apresentam a obrigatoriedade de se 

 
18 Pode ser citado o compartilhamento sobre a manutenção da família aos cônjuges, por exemplo. 
19 Aspectos gerais sobre o tema encontram-se em: MALUF, Marina, MOTT, Maria Lúcia. “Recônditos 
do mundo feminino”. In: SEVCENKO, Nicolau (org). História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. Vol. 3. p. 367-422. 
20 Art. 251, Capítulo III. Dos Direitos e Deveres da Mulher. BRASIL. Código Civil de 1916. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm. Acesso em Janeiro de 2018. 
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identificarem próximas aos objetos característicos da profissão. O olhar altivo das pintoras 

que nos encaram, ostentam autoconfiança e serenidade.  

                          

FIGURA 7. Bertha Worms. 
Autorretrato, c. 1893. Óleo sobre 

tela. Coleção particular. 

FIGURA 8. Angelina Agostini. Autorretrato, 1915. Óleo 
sobre tela. Museu Nacional de Belas Artes. 

 

         

FIGURA 9. Maria Pardos, 
Autorretrato, c. 1918. Óleo sobre tela, 
56 x 47 cm. Museu Mariano Procópio, 

Juiz de Fora. 

FIGURA 10. Georgina de Albuquerque. 
Autorretrato, 1904. Óleo sobre tela. Museu 
Nacional de Belas Artes

 

Raquel Soihet analisa as formas de expressão feminina e a ocupação dos novos espaços 

pelas mulheres no início do século XX, segundo a autora: 

Os movimentos feministas na década de 1920 marcam um momento de 

ruptura, não se limitando, apenas, às atitudes microscópicas, em sua maioria, 

taticamente levadas a efeito pelos subalternos, visando esgueirar-se 

furtivamente à opressão. Algumas mulheres assumem abertamente a 
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campanha pela obtenção de seus direitos. Organizam-se em associações, 

fazem pronunciamentos públicos, utilizando-se fartamente da imprensa, 

buscam o apoio de lideranças nos diversos campos, constituindo grupos de 

pressão visando garantir apoio de parlamentares e de outras autoridades, da 

imprensa, da opinião pública etc.. Apesar disso, em sua maioria, buscam 

revestir o seu discurso de um tom moderado. Não apenas porque tenham 

introjetado que esta seria a forma adequada de expressão feminina, mas, 

igualmente, por estratégia política.21 

 

É possível perceber que, o “discurso de tom moderado” apontado por Soihet se 

apresenta junto as trajetórias de mulheres artistas desse período. A presença feminina no 

mercado de trabalho, sobretudo nas “profissões leves” ocasionou mudanças sociais e 

diferentes posicionamentos públicos. A ocupação desses espaços por mulheres foi 

relacionada a decadência da produção artística nacional e justificada pela dificuldade de 

encontrar casamentos22. As artistas precisavam então, negociar sua posição profissional às 

demandas exigidas pela República, se distanciando de atitudes de indisciplina, depravação ou 

de comportamentos que lhes relacionasse à Louise Michel. Para as que desejavam ingressar 

na profissão, era preciso um esforço comportamental aliado ao cuidado estético a fim de não 

serem reconhecidas como ameaça. As exigências para a mulher moderna estavam claras: 

A esposa companheira que atuava como a mãe culta nos moldes republicanos 
era o símbolo da mulher moderna desejável naquele raiar de um novo século. 
Seu oposto, a ser evitado, era a mulher profissionalmente combativa. Esta 
roubava o espaço dos homens, portava decadência às profissões nas quais 
ingressava e, por fim, destruía a harmonia alcançada socialmente.23 

 

Nesse contexto, a representação da artista torna-se um recurso de apresentação de 

virtudes e distinção, alegando o merecimento do espaço recém ocupado. Quando retratada 

por seus pares, o retrato configura-se como prova de respeitabilidade da artista que, pelo 

reconhecimento de seu ofício, se iguala socialmente ao retratante. 

 

 

 

 

 
21 SOIHET, R.. Violência simbólica. Saberes Masculinos e representações femininas. Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 5 n.1, p. 7-29, 1997, p. 19. Grifo nosso. 
22 Sobre a participação feminina nas profissões artísticas, João do Rio argumenta: “Diante desse problema 
bifronte: muita mulher e pouco casamento, é natural que as senhoras se impressionem, e tratem de procurar 
por conta própria os meios de subsistência”. In: Jõao do Rio. “Três Livros de Senhoras”, Gazeta de Notícias, Rio 
de Janeiro, 20 de março de 1907.  
23 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. São Paulo: 
Edusp/Fapesp, 2008, p.71. 
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Georgina de Albuquerque: discursos sobre arte, ofício e feminilidade 

 

Georgina de Albuquerque torna-se um exemplo muito valioso para pensar e analisar a 

situação das mulheres nas artes. Apesar de ser tratada pela tipificação da excepcionalidade, o 

olhar sobre a produção da artista perpassava por uma perspectiva de gênero que, muitas 

vezes, se manifestava de forma limitadora. Essa condição não foi exclusiva do início de sua 

carreira. Em 1958, já aos seus 73 anos de idade, o periódico carioca Vida Doméstica (FIGURA 

11) publica a matéria “A artista é, antes de tudo, mulher amorosa do seu lar”24, segundo a 

edição da entrevista, palavras da própria Georgina. Na reportagem, as obras do ateliê da 

artista em Copacabana se misturam com cenas do cotidiano, descritas por legendas enfáticas 

como: “A dona de casa não prejudica a artista. Ambas se completam”25 e “A pintora é, 

igualmente, uma apaixonada pelas plantas raras”26. 

Se nos séculos anteriores a representação feminina encontrava entraves quando a 

mulher se manifestava enquanto artista e profissional, vemos que, tempos depois, certas 

condições ainda prevaleceram. A exclusão física e representativa cedeu espaço para uma 

tentativa de harmonia entre o fazer artístico e as funções consideradas “femininas”, 

direcionadas ao cotidiano doméstico. Sobre as dicotomias entre doméstico e profissional, 

privado e público, Sofia Aboim defende o papel fundamental dos movimentos feministas na 

elaboração de críticas das desigualdades dentro dos debates contemporâneos. A autora 

argumenta a partir de dois fatores: 

 

Em primeiro lugar, o feminismo contribuiu largamente para desconstruir 
visões do público e do privado como esferas neutras. Pelo contrário, mostrou 
que é nessa relação que as desigualdades de gênero são produzidas. Em 
segundo lugar, para além de descobrir o carácter generificado do binômio 
público–privado, um dos pontos fortes da argumentação feminista consistiu 
em chamar a atenção para a forma como o privado foi desvalorizado na 
construção política das sociedades27. 
 

 
24 MIGUEIS, Armando. A artista é, antes de tudo, mulher amorosa do seu lar. Vida Doméstica. Rio de 
Janeiro, mar. 1958, p. 15. 
25 MIGUEIS, 1958, p. 15. 
26 Idem, ibidem, p. 15. 
27 ABOIM, Sofia. Do público e do privado: uma perspectiva de gênero sobre uma dicotomia moderna. 
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 20, n.1, p. 95-117, 2012. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000100006/21853>. Acesso 
em 18 de janeiro, 2018. p. 106. 
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FIGURA 11. MIGUEIS, Armando. A artista é, antes de tudo, mulher amorosa do seu lar. Vida Doméstica. Rio 
de Janeiro, mar. 1958.  

 

Georgina Moura Andrade de Albuquerque (1885-1962) começou os estudos na sua 

cidade natal, Taubaté (SP), sob orientação do artista italiano Rosalbino Santoro. Em 1904, a 

artista se muda para o Rio de Janeiro, ingressando na Escola Nacional de Belas Artes. Na 

capital carioca, Georgina conhece e se casa com o pintor Lucílio de Albuquerque que 

conquista, no mesmo ano do casamento, o prêmio de viagem, levando o casal a se mudar 

para a França no ano de 1906. Em Paris, Georgina estuda na Escola de Belas Artes e na 

Academie Julian28, mas, segundo Quirino Campofiorito29 (1983), Georgina produz menos 

que Lucílio, devido à maternidade. De acordo com Campofiorito, “sua estada em Paris não 

pode apresentar igual produtividade à de Lucílio, pois eram irremovíveis os encargos 

domésticos com os filhos lá nascidos”30.  

 
28 BIBLIOTECA do Museu Nacional de Belas Artes. ALBUQUERQUE, Georgina. Pasta com documentação 
diversa sobre a artista. [s.l.]: [s.n.], [s.d.] A 47. 
29 CAMPOFIORITO, Quirino. História da pintura brasileira no século XIX. Vol. 5. Rio de Janeiro: 
Pinakotheke, 1983. 
30 CAMPOFIORITO, 1983, p. 240. 
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A obra e mesmo o temperamento artístico de Georgina de Albuquerque, são 

geralmente comparados aos de seu companheiro, Lucílio. A matéria da revista Vida 

Doméstica31 começa descrevendo as dificuldades de Georgina em preservar as obras do 

falecido marido, no Museu Lucílio de Albuquerque, em Laranjeiras. Em seguida, a artista 

comenta sobre a participação feminina nos movimentos artísticos, afirmando que, no seu 

entender, a mulher:  

 

foi conquistando aos poucos aquilo que se encontrava exclusivamente na 
mãos dos homens. Não por movimentos especiais, mas por conquistas da 
vontade, do talento e de vocações decisivas. Daí a participação da mulher nos 
movimentos plásticos um direito tão justo como os demais que ela conquistou 
pela sua emancipação32. 

 

Georgina enfatiza a atuação feminina citando outras artistas de destaque e afirmando 

o sucesso das mulheres que decidem se dedicar às letras e às artes. A artista, por ter sua 

atuação e notoriedade institucional bem aliada à sua condição feminina, aplicada à família e 

ao lar, torna-se referência entre as pintoras de sucesso do período. Segundo Ana Paula 

Simioni, “Georgina soube como poucas artistas manipular a seu favor os mitos em torno de 

um casamento feliz, em uma época de valorização da mulher culta como boa mãe 

republicana”33. 

As obras de Georgina passeiam por gêneros diversos, mas uma temática é recorrente 

dentro de sua produção pictórica: a representação feminina. Desde cenas de nu a 

composições de gênero34, o corpo da mulher e suas escolhas representativas, tornam-se, para 

a artista, lugares de expressão da modernidade. Observando suas representações ao ar livre, 

percebemos uma predominância de modelos femininos iluminados, pintados em meio à 

natureza, espaço utilizado por Georgina para aplicação de vibrações cromáticas. Temas como 

as representações de trabalho e a mestiçagem, comumente relacionados aos modernistas 

paulistas, também estão presentes em algumas de suas obras, como No Cafezal (1926), Roceiras 

(1930), Mercado do interior (c. 1930), Debulhando milho (c. 1940). 

A temática feminina dentro da produção pictórica de Georgina de Albuquerque se 

destaca por contemplar uma diversidade de gêneros artísticos e semânticas. As mulheres 

oriundas de sua produção ocupam os espaços de recreação burguesa, repousam sobre a 

 
31 MIGUEIS, 1958. 
32 ALBUQUERQUE apud MIGUEIS, 1958, p. 15. 
33 SIMIONI, 2002, p. 153. 
34 Refiro-me à pintura de gênero e de costumes, que valoriza a representação da vida cotidiana, dos espaços 
domésticos e as cenas de trabalho (cf. DENIS, Rafael Cardoso. Intimidade e reflexão: repensando a década 
de 1890. In: CAVALCANTI, Ana M. T.; DAZZI C.; VALLE, A. (Orgs.) Oitocentos – Arte brasileira do 
Império à Primeira República. Rio de Janeiro: EBA-UFRJ/DezenoveVinte, 2008). 
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natureza e tornam-se motivos para experimentações plásticas. Percebe-se uma 

homogeneização do tipo feminino, dedicando menos espaço para a representação de 

mulheres negras. Cenas de trabalho ocupam local importante na trajetória da artista; gênero 

e classe perpassam por suas obras. 

A artista ainda soube dialogar com a produção europeia do período anterior, chegando 

a ser comparada e intitulada pela crítica de arte como impressionista. Dois fatores poderiam 

justificar essa analogia. Primeiro, conforme já citado, o próprio estilo de pintura, que valoriza 

as figuras e as formas através da técnica, das cores e da iluminação aplicada à tela. O segundo 

fator está relacionado às temáticas. Existe uma preocupação dos artistas modernos em 

capturar o contemporâneo e o efêmero, mapeando as grandes cidades a partir de tipos e 

arquétipos.35 A presença das mulheres nesse momento transita entre os espaços públicos 

valorizados pela burguesia. As artistas, sobretudo, aproveitam-se do contexto, movendo a 

representação feminina para áreas de exterior pintando diversas cenas em cafés diurnos ou 

em ambientes na natureza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Georgina de Albuquerque. Canto do Rio. c.1926. Museu Antônio Parreiras. 

 

Uma infinidade de diálogos, formais e temáticos, podem ser propostos entre a 

produção de Georgina com a das pintoras Eva Gonzales, Berthe Morisot e Mary Cassatt. 

Dentre a produção dessas artistas destacam-se retratos de damas da sociedade, cenas de 

maternidade e de interior, obras que se adequavam à experiência artística feminina e às suas 

 
35 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1996. 
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relações com os espaços privados. Flexa Ribeiro (1884-1971), professor da Escola Nacional 

de Belas Artes, em matéria para a Illustração Brasileira, aponta três artistas, “Tres Retardatarios” 

(1937)36, influenciados tardiamente pelas escolas francesas e pelo impressionismo no Brasil. 

Além de Marques Junior e Henrique Cavalleiro, o crítico aponta Georgina de Albuquerque 

que, segundo ele: 

é, de certo, a pintora talvez mais completa que o Brasil já produziu. Em geral, 
nas artes as mulheres apparecem como amadoras. É verdade que o já referido 
impressionismo foi talvez, e escala mais acessível às damas37. 
 

Era comum a associação do trabalho feminino a temáticas e gêneros artísticos 

específicos. Fatores sociais, como os já citados anteriormente, a exemplo da dificuldade de 

acesso aos estudos de modelo vivo e ao ensino em geral, funcionavam como limitadores da 

produção artística feminina. Gêneros como a natureza morta ou a pintura de flores eram 

associados à posição das mulheres na sociedade e à noção de dedicação à arte como 

passatempo doméstico. No período oitocentista, a produção de mulheres artistas era 

categorizada como  “arte feminina”, que, segundo Simioni, funcionava como “uma 

modalidade classificatória perigosa na medida em que tanto solapava a diversidade estética 

das obras feitas por mulheres, quanto as afastava dos debates estéticos centrais”38. 

Além dos próprios debates em torno da definição de feminilidade, no campo das 

artes, Linda Nochlin aponta como os adjetivos “fragilidade, delicadeza e preciosidade”39 são 

aplicados recorrentemente à produção das mulheres. A artista francesa Rosa Bonheur é 

utilizada pela historiadora feminista como exemplo para analisar as concepções e conceitos 

relacionadas a produção feminina. Nochlin compara as obras e temáticas pintadas por Rosa 

Bonheur, artista que se dedicou a pintura de grandes telas representando animais silvestres e 

a natureza selvagem, com o estilo de artistas do rococó francês durante o século XVIII. 

Segundo a autora, através das comparações podemos revelar a errônea acepção da arte como 

“a tradução da vida pessoal em termos visuais”40, problematizando as características 

geralmente associadas ao feminino e ao masculino.  

 

 

 
36 Título da matéria aqui referida. 
37 RIBEIRO, Flexa. Tres Retardatarios... Iniciadores. Illustração Brasileira. Rio de Janeiro, outubro de 1937. 
p. 19. 
38 SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. A difícil arte de expor mulheres artistas. Cadernos Pagu, Campinas, n. 
36, pp. 375-388, jan./jun. 2011. p. 379. 
39 NOCHLIN, Linda. Por que não houve grandes mulheres artistas? São Paulo: Autora / Publication Studio São 
Paulo, 2016. Tradução de Juliana Vacaro. p. 6. 
40 NOCHLIN, 2016, p. 7. 
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Conclusão 

 

Para além de revelar a atuação de Georgina e o potencial de suas obras, julgamos 

importante considerar as maneiras pelas quais a identidade da artista, como mulher, mãe e 

esposa, afetaram a construção de sua imagem e de sua carreira. Nos aliamos a uma 

abordagem feminista para questionar de que forma as representações femininas são 

influenciadas por ideologias de gênero dominantes.  

Em 1934, João Camara compartilha na Revista Brasileira suas impressões sobre o Salão 

de Pintura daquele ano. Ao comentar sobre o casal Albuquerque, o crítico elogia brevemente 

as obras enviadas por Lucílio. Em relação a Georgina, ele enfatiza a excelência dos 

movimentos e das cores. A partir da artista, o autor descreve como a participação das 

mulheres no Salão marcam o advento de uma mentalidade inédita: 

 
Até ha pouco tempo a arte feminina no Brasil, mesmo, a de melhor quilate parecia 
timbrar na questão do sexo: Um quadro pintado por uma mulher, bom que fosse, 
trahia logo a sua origem. Não era preciso ver-lhe a assignatura. De longe elle 
estava a dizer-nos de sua "feminilidade" [...]. 
No actual Salão não ha quadros femininos [...]. Ha, sim, telas pintadas por 
senhoras que, sem favor, nada ficam a dever um [sic] masculinidade às dos 
homens. É isso um mal? Não creio. Se é verdade que a feminilidade constitui o 
melhor encanto da mulher, como creatura, não está dicto que em arte - que não 
tem sexo - se verifique o mesmo. Essa historia de pintura feminina, poesia 
feminina, prosa feminina, nunca passou, realmente, de um galante eufemismo41. 

 

O “galante eufemismo” da arte feminina minimiza as desigualdades nas relações de 

gênero, que ainda envolvem eixos pouco abordados como raça e classe. No Brasil, durante 

o século XX, apesar do gradual desaparecimento das categorias de “arte feminina” e do 

amadorismo, os valores relacionados a condição feminina continuam mediando as relações 

do olhar sobre a produção das mulheres artistas. 

Torna-se necessário, a partir dessas questões, expandir as preocupações dentro da 

História da Arte, considerando as condições impostas às mulheres artistas, suas estratégias 

de negociação e espaços de representação. Como nos sugere Patricia Mathews (1987), além 

de recuperar as experiências de mulheres artistas, é preciso repensar os espaços culturais 

tradicionalmente atribuídos às mulheres. Soma-se a isso a necessidade de analisar 

 
41 CAMARA, João. Impressões sobre o Salão de Pintura de 1934. Revista Brasileira, Rio de Janeiro, n. 3, p. 
217, set. 1934. 
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autoridades, instituições e ideologias que operam na construção das diferenças42 de raça, 

classe e gênero43 produzindo “condições femininas”.  

Georgina de Albuquerque conquistou prêmios e notoriedade em sua trajetória como 

pintora e em sua atuação institucional como docente e diretora da ENBA. Citada 

frequentemente como uma das grandes artistas de sua geração, seus quadros são 

considerados magníficos pela crítica, que afirma “qualquer grande pintor poderia assiná-los 

sem receio de se sentir diminuído!”44 Para Georgina, não bastava o domínio da técnica e a 

devoção ao belo, sua reputação como artista foi construída aliada a dedicação ao casamento 

e as crianças. “Pintando o lar e a natureza”, Georgina obtém sucesso na negociação entre sua 

condição feminina e carreira profissional. No entanto, seria ingênuo de nossa parte deduzir 

que seu êxito resulta exclusivamente das estratégias e escolhas da artista que reconhecia a 

importância de “tornar-se mulher” para a cultura. Georgina de Albuquerque estuda na Escola 

Nacional de Belas Artes e na Academia Julian, frequenta e participa de exposições dentro e 

fora do Brasil, se apropria de determinadas temáticas e técnicas, além de manter um constante 

diálogo com a produção internacional. Bem como outros grandes artistas, Georgina pinta 

cenas da maternidade e espaços domésticos. Como nos atenta Nochlin “a mera escolha por 

determinado tema, ou a restrição por determinados assuntos, não pode equiparar-se a um 

estilo, muito menos a um estilo feminino”45. 
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42 Mais sobre o assunto em: ALLEVA, Anne D'. Methods & Theories of Art History. 2. ed. England: Laurence 
King, 2012. 
43 Segundo Crenshaw, a interseccionalidade é uma proposta que levaria em conta a complexidade e as múltiplas 
fontes de identidade e das desigualdades sociais. A “forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras” (CRENSHAW, Kimberlé W. Documento para o encontro de 
especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista de Estudos Feministas, 2002, vol.10, 
n.1, pp. 171-188. p. 177). 
44 CREMONA, Ercole. O Salão de 1923. Illustração Brasileira, Rio de Janeiro, set. 1923, p. 11-16. 
45 NOCHLIN, 2016, p. 6-7. 
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Resumo: O trabalho posposto tem como objetivo analisar as características culturais que 
marcaram a vida da mulher na colônia portuguesa na América durante o primeiro século 
após a chegada dos portugueses em terras americanas, focando nos costumes culturais sobre 
a sexualidade feminina trazidos das terras euro lusitanas e a influência religiosa sobre esta. 
Usaremos neste trabalho o processo inquisitorial feito contra Violante Carneira durante a 
primeira visitação do Santo Ofício, acusada de feitiçaria além das bibliografias pertinentes ao 
assunto que complementem o estudo e análise. 
 
Palavras-chave: mulher; sexualidade; colônia.  
 

 

Introdução 

 

As reflexões acerca do papel da mulher e sua contribuição entre o sagrado e o profano 

datam desde muito antes das reuniões entre os coletivos feministas que hoje trazem à luz os 

absurdos ainda vividos no século XXI. A cultura ocidental formada quase por sua totalidade 

através das influências greco-romanas e judaico-cristãs se mostra, através do medievo, como 

promotora de uma perseguição específica para com a mulher. Os mitos de Pandora, Lilith e 

Eva46 baseiam toda a mitologia eclesiástica que fundamentam a inferioridade e malignidade 

 
46 Os mitos de Lilith, Pandora e Eva se entrelaçam no sentido da condenação humana. Lilith, segundo 

uma vertente da mitologia judaica, teria sido a primeira esposa de Adão, que teria se negado a submeter-

se sexualmente, alegando que ambos eram feitos do mesmo pó; sendo assim, ele não seria superior a ela, 

mas igual. Após a discussão com seu companheiro, Lilith teria voado para o mar egípcio, onde os anjos 

teriam tentado leva-la de volta para Adão, porém, ela se teria se recusado. Eva, por sua vez, teria vindo 

após Lilith, feita da costela de Adão e, em tese, totalmente subjugada ao homem. Eva, tanto na versão 

judaica quanto na cristã, teria sido seduzida pela serpente a desobedecer a Deus e a comer do fruto da 

árvore do bem e do mal, fruto que Deus havia proibido a ela e a seu companheiro de comerem. Após 

comer e dar o fruto para Adão, ambos teriam cometido o primeiro pecado, a desobediência, fazendo com 

que fossem expulsos do paraíso e condenando a humanidade juntamente com eles. Pandora, por sua vez, 

também seria uma mulher criada por deuses, com o intuito de aumentar a punição de Prometeu, que, em 

ato de desobediência, deu aos mortais o fogo. Pandora teria sido dada ao irmão de Prometeu, Epimeteu, 

como esposa, e a ela foi confiada uma caixa que continha todos os males do mundo, juntamente com a 

esperança. Apesar dos avisos do irmão, Epimeteu aceitou a esposa e levou-a para si. Algumas vertentes 

do mito contam que Pandora, em extrema curiosidade, teria aberto a caixa, liberando, assim, todos os 

males que nela continham, fechando apenas a tempo de salvar a esperança. Todas essas mulheres teriam 

ajudado na condenação da humanidade de alguma forma. Lilith, sendo a mãe de demônios; Eva, sendo 

quem levou Adão a pecar; e Pandora, quem liberou no mundo todos os males.  
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imbuída na figura feminina. Entretanto, apesar da patrística47 do pecado ser base para a 

condenação da mulher e de sua sexualidade, o sistema patriarcal no qual a sociedade se baseia 

tem sua fabricação muito antes dos pensadores da Antiguidade.  

O patriarcado como o conhecemos começou a se moldar ainda na Pré-História, 

quando, inicialmente, a figura da mulher era vista como algo divinal em vista das dificuldades 

enfrentadas durante as eras e da resiliência do corpo feminino juntamente com a milagrosa 

dádiva de vida, mesmo entre os tempos dificultosos. Em Historia Sexual del Cristianismo48, 

Karlheinz Deschner faz um rápido histórico dos precedentes do sistema patriarcal que traz 

um panorama sobre a decida da mulher do lugar de prestigio e domínio. Deschner49 inicia 

abordando as mudanças no Paleolítico que possibilitaram o assentamento do homem em 

áreas que proporcionassem alimento por mais tempo, mais tarde permitindo também o 

desenvolvimento da agricultura. A mulher, durante esse processo de sedentarização humana, 

tornou-se responsável pela agricultura, fator que levou o homem a identificar um elemento 

em comum entre o solo e a mulher: sua capacidade de gerar vida. A partir daí, o autor aponta 

que houve uma mistificação da mulher, estabelecendo a figura feminina em forma de 

deidade.  

Já no período Neolítico, as divindades masculinas começam a surgir. Primeiramente, 

são colocadas como amantes e filhos das deusas e, mais tarde, é desenvolvida a ideia de 

dualidade entre deusa e deus, ambos em mesmo nível e poder. É apresentado 

paulatinamente, então, um aumento da importância masculina dentro da sociedade. A 

maternidade e a fertilidade da terra e de todos os seres ainda são encaradas como algo divinal, 

dado apenas às mulheres, porém, a mistificação da mulher e seu controle sobre a morte 

também se torna evidente.  

Para a psicanalista Karen Horney50, o “mistério da maternidade” se relaciona 

diretamente com a associação entre a fecundidade da mulher e a da terra, e sua ambiguidade 

entre lugar de nascimento e lugar de descanso. A terra, lugar de florescer, embora também 

lugar de morte, traz perfeita analogia para com a fisiologia feminina que, através da 

maternidade, atrai o desejo masculino, mas também desperta sua repulsa com os odores e 

 
47 Patrística é a filosofia elaborada pelos primeiros teóricos e padres da Igreja durante os três primeiros 
séculos da instituição. Eram as definições de dogmas e heresias vigentes na Igreja naquele tempo, definidas 
pelos Pais da Igreja – daí a “patrística” – que elaboraram as doutrinas a fim de proteger o cristianismo e 
defendê-lo das demais religiões tidas como pagãs.  
48 DESCHNER, Karlheinz. Historia sexual del Cristianismo. Zarangoza: Yaldem, 1993.  
49 DESCHNER, 1993. 
50 HORNEY, Karen. Feminine psycology. New York: Norton, 1973. 
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fluidos corporais expelidos durante o período menstrual e as substâncias repelidas durante o 

parto51. 

A perda da primazia feminina na importância social, apesar de seu controle sobre vida 

e morte, se dá com a transição de modos familiares, também durante o período pré-histórico. 

Em A origem da família, da propriedade e do Estado52, Friedrich Engels apresenta três tipos 

familiares, que mostram o estágio de liderança e a importância do homem. A formação 

punaluana tem o foco na mulher como mãe, uma vez que, nesse tipo, os relacionamentos 

são predominantemente grupais. Sendo assim, existe uma dificuldade de rastrear a linha 

paterna, de forma que a linhagem materna, fortemente firmada, trazia a mulher como líder. 

A segunda formação, sindiásmica, diz respeito aos relacionamentos entre homens e mulheres 

que começaram a aparecer, porém ainda muito frágeis. A primeira fase sindismática apresenta 

caráter matriarcal, no qual a mulher tem papel de liderança e é quem toma as decisões sobre 

as provisões, dentro e fora do ambiente familiar. A segunda fase do sistema familiar 

sindismático é marcada pela passagem do sistema matriarcal para patriarcal. O homem passa 

a ser dono da chamada “riqueza duradora”, que se dá basicamente pelo enraizamento dos 

povos nas terras e pela possibilidade de cultivo alimentar. Na divisão de trabalho original, o 

homem buscava os alimentos e fazia os utensílios de trabalho, do qual nasceu um desejo de 

hereditariedade que se tornou possível graças à abolição dos casamentos grupais. A partir de 

então, cria-se uma pressão na figura da mulher pela fidelidade para com o homem, baseando-

se na hereditariedade patriarcal. O homem toma a direção dos clãs e dos grupos. Essas 

mudanças levam ao terceiro tipo de família, a monogâmica, na qual os laços conjugais se 

tornam mais consistentes. Segundo Engels, a família monogâmica dá forma à civilização que 

vem. 

O propósito deste artigo é analisar e procurar entender um pouco do peso cultural que 

as mulheres na colônia precisavam carregar. Peso este, leve ou o pesado, que se acumulou 

através dos costumes e dos séculos que e culminaram naquele momento onde a mácula do 

‘ser mulher’ vinha carregada de mais que costumes sociais, mas econômicos, culturais e 

religiosos – principalmente religiosos, um momento de incertezas e grande cacofonia de 

poderes, sendo a mulher a base da pirâmide social, juntamente com as crianças, idosos e 

escravos.  

 
51 DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e mentalidades no Brasil 
Colônia. São Paulo: UNESP, 2009. 
52 ENGELS, Friederich. A origem da família, da propriedade privada e do estado. [1884]. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1997. 
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Antiguidade e medievo: Uma construção misógina 

 

A formação monogâmica baseia-se no direito masculino e traz à tona, para as 

formações sociais, a discrepância entre homens e mulheres. Com o passar do tempo, 

perceber-se que os direitos femininos são aglutinados pelos homens e uma diabolização 

feminina é construída através dos séculos. Os textos clássicos gregos e teológicos, como, por 

exemplo, os de Santo Agostinho53, montam uma iconografia feminina que se relaciona 

intimamente com os males do mundo, independente da cultura ritual ou religiosa. 

Jean Delumeau, em seu livro A História do medo no Ocidente54, mostra que a sexualidade 

feminina era entrelaçada com tudo que envolvia o mal, do qual a mulher era portadora: 

Mal magnífico, prazer funesto, venenosa e enganadora, a mulher foi acusada 
pelo outro sexo de ter introduzido na terra o pecado, a desgraça e a morte. 
Pandora grega ou Eva judaica, ela cometeu a falta original ao abrir a urna que 
continha todos os males ou ao comer o fruto proibido. O homem procurou 
uma responsável para o sofrimento, para o malogro, para o desaparecimento 
do paraíso terrestre, e encontrou a mulher. Como não temer um ser que nunca 
é tão perigoso como quando sorri? A caverna sexual tornou-se a fossa viscosa 
do inferno55. 
 

A pesada influência grega clássica, assim como da literatura judaico-cristã, pavimenta, 

principalmente na cultura ocidental católica, uma estreita estrada que leva à solidificação do 

estigma feminino. Nomes como Tertuliano, São Jerônimo e Santo Agostinho exortam em 

seus sermões e escritos sobre o a culpa da mulher no pecado do homem e destacam sua 

inferioridade como ser56. Entre Lilith, Eva e Pandora, não havia defesa que conseguisse 

absolvição da mulher.   

Com bases eclesiásticas misóginas, como já citamos – Agostinho, Tertuliano e 

Jerônimo –, certa semelhança é estabelecida entre antiguidade e medievo. Segundo Itamar de 

Souza57, tanto a antiguidade quanto o período medieval foram épocas dominadas 

predominantemente por homens, trazendo a mulher como indivíduo que exerce papel 

secundário – não menos importante, porém, mais lateralmente. Souza58 fala sobre o tipo de 

 
53 SANTO AGOSTINHO. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: 
Nova Cultura, 2004.  
54 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800. Uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009. 
55 DELUMEAU, 2009, p. 314. 
56 SIQUEIRA, Silvia Márcia Alves. A mulher na visão de Tertuliano, Jerônimo e Agostinho séc. II - V d.c. Tese 
(doutorado em História) - Faculdade Filosofia, Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista. Assis, 
2004. 
57 SOUZA, Itamar de. O compadrio do sexo. Petrópolis: Vozes, 1981.   
58 SOUZA, 1981. 
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caráter prezado nas mulheres medievais e é possível perceber que sua apreciação estava 

diretamente ligada com seu nível de submissão a Deus, ao seu Senhor de Terra e ao seu pai 

ou marido, independentemente de sua posição social.   

Jeffrey Richards, em Sexo, desvio e danação59, chama atenção para o papel da mulher no 

Pecado Original e também no casamento. Em ambos, a mulher é vista como a desviante, 

porém, existem diferenças de tempo um evento e outro. Clemente de Alexandria, no século 

II, vincula o Pecado Original à descoberta do sexo – sendo a mulher sua maior adepta –, 

teoria que Santo Agostinho aperfeiçoa no século IV, dizendo que todo desejo sexual seria o 

Pecado Original, não apenas o sexo. Entretanto, o que fica difundido entre a cristandade é 

que o Pecado Original é igual ao sexo. 

Richards60 escreve, então, sobre a sexualidade e seu único papel nos objetivos 

reprodutivos dentro do casamento. Jesus institui o casamento como um estado normal das 

pessoas, declarando-o ainda indissolúvel, exceto por adultério. O apóstolo Paulo, em uma de 

suas cartas à comunidade em Corinto, ainda chama atenção para a segunda alternativa mais 

aceitável de vida – uma vez que a primeira era o celibato: 

 

Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem 
não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua 
esposa e cada mulher o seu próprio marido.  O marido deve cumprir os seus 
deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para 
com o seu marido.  A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, 
mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o 
seu próprio corpo, mas sim a mulher.  Não se recusem um ao outro, exceto 
por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. 
Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem 
domínio próprio.  Digo isso como concessão, e não como 
mandamento.  Gostaria que todos os homens fossem como eu; mas cada um 
tem o seu próprio dom da parte de Deus; um de um modo, outro de outro. 
Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: É bom que permaneçam como 
eu.  Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-
se do que ficar ardendo de desejo61. 

 

A Igreja, então, com fundamento bíblico, usa as palavras do apóstolo Paulo e as 

interpretações de seus estudiosos para o controle da sexualidade dentro do casamento. 

Apesar dos escritos de Paulo, a partir das interpretações de Agostinho e Clemente da 

Alexandria acerca de Pecado Original, a Igreja difunde entre a população que o sexo deve 

ser usado apenas para a procriação e que o uso para o mero prazer era considerado pecado, 

 
59 RICHARDS, Jeffrey. Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1993. 
60 RICHARDS, 1993. 
61 BÍBLIA. I Coríntios 7, 1-9. Bíblia Sagrada ARC – Almeida Revista e Corrigida. Sociedade Bíblica do Brasil, 
2010. 
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pois passava dentro da noção que a carne é propensa a pecar e era necessário controla-la era 

necessário controlar suas vontades e anseios.  

Richards62 argumenta que a intenção da Igreja em controlar a sexualidade tinha como 

objetivo canalizar a atividade sexual para o casamento, controlando-o também. O clero teria, 

assim, mais um braço controlador dentro das casas na sociedade, uma vez que, a partir do 

século IX, teria se iniciado um longo processo de sacralização do matrimônio, que “[...] 

envolvia também o cumprimento de novas regras elaboradas para aumentar o efeito 

estabilizador do casamento sobre a sociedade [...]”63. 

A mulher na sociedade medieval é completamente sujeita a seu marido, uma crença 

universalmente aceita durante a Idade Média, que perpassa pela noção patrística da criação 

do mundo. Cada mulher, como descendente de Eva, tem em si a inferioridade, que vem da 

criação através da costela do homem, e também a maldade, que é adquirida quando sucumbe 

à serpente, ambos defeitos vindos de Eva como mãe de todas as mulheres64. 

A Virgem Maria é promovida, entre os séculos IX e XII, ao modelo que as mulheres 

deveriam seguir, se não pela virgindade, pela maternidade. A virgindade seria o ideal para 

resistir ao pecado iniciado em Eva, porém, a maternidade se torna uma qualidade redentora 

para aquelas que não se adaptam à vida celibatária e religiosa. Entra em cena o casamento 

como destino para a maioria das mulheres, uma vez que não era esperado delas que se 

livrassem de sua natureza pecaminosa, justamente por sua inferioridade65. O casamento, em 

domínio completo da Igreja, ganha nova esfera, além de comprometimento com a 

reprodução. Segundo George Duby66, seu propósito transcendia a desejos frívolos do sexo e 

era um dos pilares das estruturas sociais e econômicas. 

Para Carlos Roberto Figueiredo Nogueira67, a partir do século XII há uma crescente 

apreciação da mulher e se inicia um processo de idealização do feminino, tendo como base 

a promoção da Virgem Maria e do amor cortês, no qual há uma elevação em que a mulher é 

colocada acima do homem que a idealiza. Entretanto, para Nogueira68, essa idealização causa 

efeito contrário do esperado, uma vez que o agigantamento da pureza feminina, com base 

na Virgem Maria, traz à tona imediatamente o espírito maligno que é o contraponto da 

 
62 RICHARDS, 1993. 
63 Idem, ibidem, p. 35. 
64 Idem, ibidem. 
65 Idem, ibidem. 
66 DUBY, Georges. Idade Média, idade dos homens, do amor e outros ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. 
67 NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. Bruxaria e História: as práticas mágicas no ocidente cristão. 
São Paulo: Ática, 1991. 
68 NOGUEIRA, 1991. 



141 
 

santidade da Virgem Mãe de Deus. A triádica do simbolismo antigo feminino é suprimida 

em sua terceira parte, uma vez que a Igreja dá atenção apenas à Virgem e à mãe, ignorando 

por completo o lado escuro que faz parte da mulher.  

A mulher que é excluída por um sistema misógino, tanto na parte civil quando 

religiosamente, é compensada de sua situação vergonhosa e real através da literatura, em que 

é retratada irrealmente de forma angélica, quando, na realidade, sua situação cotidiana é hostil 

e essa mesma mulher tem um papel central diabólico69. 

Em meados do século XIII, com a criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, 

que tinha como objetivo perseguir os hereges, o escrutínio clerical sobre a mulher aumenta. 

Nas áreas rurais europeias, onde o cristianismo não conseguiu extinguir os cultos pagãos, 

havia a mulher com sua posição de destaque em razão de suas habilidades para o tratamento 

de doenças e seus saberes para sortilégios – tanto para cura quanto para morte, tanto para 

unir casais quanto para afastá-los. É importante salientar que a mesma população que 

procurava essas mulheres detentoras desse tipo de conhecimento e de prática também eram 

seus denunciantes em mesas do Santo Ofício. Para Duby70, a mulher era temida e desprezada 

ao mesmo tempo, por ser uma “parte oculta” da sociedade masculina que na realidade a 

desconhecia.  

Michelet71 escreveu que, no paganismo, a mulher sempre teve uma posição de 

destaque, justamente pelos seus mistérios e seu contato com a natureza. A feiticeira era, na 

verdade, a médica dos pobres e da área rural, uma vez que era essa a única figura que tinha a 

possibilidade de cura a quem essa população poderia recorrer. Além de trazer com a ela a 

cura, a figura da feiticeira também oferecia a possibilidade de amor, de desejo e até mesmo 

de felicidade, uma vez que os casamentos eram feitos por conformação socioeconômica. 

A diabolização da mulher continua até o século XV, quando o medo aumenta 

rapidamente e a culpabilização feminina cresce juntamente com ele. A crise feudal, a Peste 

Negra, as revoltas urbanas e camponesas, a Guerra dos Cem anos, o avanço turco e o Cisma 

do Papado apontam diretamente para as obras demoníacas de Satã e para a mulher como sua 

ajudante: 

Satã e seus demônios constituem a ameaça cotidiana, tramando para a 
perdição dos homens, sobre os quais paira a terrível angústia dos tormentos 
da perdição eterna. E sua vítima, por excelência, é a mulher, cujo o pendor 
para o Mal possuía uma longa tradição72.  

 

 
69 NOGUEIRA, 1991. 
70 DUBY, 1989. 
71 MICHELET, Jules. A feiticeira. Portugal: Pergaminho, 2003. 
72 NOGUEIRA, Carlos Roberto Figueiredo. O nascimento da bruxaria. São Paulo: Imaginário, 1995. p. 77. 
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A inferioridade da mulher toma um tom mais agudo, uma vez que a fragilidade do ser 

feminino seria uma questão conhecida ao Diabo. Santo Agostinho argumenta sobre como 

todo ser humano teria um corpo sexuado em contraposição à alma assexuada. Para o homem, 

isso funcionaria perfeitamente, pois ele seria a imagem cabal de Deus. Porém, no caso da 

mulher, sendo inferior ao homem, tinha por obrigação se submeter a ele: 

 

Dessa maneira, a Igreja adicionou, sistematizou e racionalizou todo um 
misoginismo recebido da Antiguidade, que o desenvolvimento do culto à 
Virgem só irá acentuar – na medida em que exalta a mulher excepcional, para 
a qual a sexualidade feminina foi uma eterna ausente – a desqualificação da 
condição feminina73. 
 

 

Misoginia trazida nas caravelas  

  

Com a mulher no centro do escrutínio social – social este que estava diretamente ligado 

ao religioso –, sua figura passa a ser alvo da perseguição, tanto na sociedade quanto no clero, 

que é representado mais tarde pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Devido à 

expansão marítima entre os séculos XV e XVI, a mentalidade adquirida sobre a mulher deixa 

de ocupar somente as terras cristãs do Velho Mundo e passa a ser reproduzida também nas 

colônias nas novas terras74. 

A cultura judaico-cristã, juntamente com a greco-romana, traz para o meio ocidental 

uma afirmação contínua de danação que se enraíza na mulher a partir do mito de criação e 

que a persegue por entre os séculos, mas que tem seu pico de distribuição cultural entre os 

séculos XIV e XVIII, principalmente durante a expansão. O homem ibérico chega à América 

imbuído com a convicção dessa inferioridade feminina e da superioridade masculina – no 

caso da colônia, uma superioridade masculina europeia. O europeu, que antes já se sentia 

superior à mulher de seu próprio país, traz até as terras do Novo Mundo um outro nível de 

inferioridade, principalmente para a mulher nativa da colônia, que era estrangeira a esses 

tipos de hábito75. 

Os costumes moldados durante os séculos e intrínsecos nos portugueses são 

transportados nas caravelas até as novas terras. A catequização toma frente e se torna o 

principal objetivo, porém, tão importante quanto ela era o casamento, pois, através dele, era 

possível manter a estabilidade e a colonização em fluxo:  

 
73 NOGUEIRA, 1995, p. 79. 
74 SOUZA, Laura de Mello e. Inferno atlântico: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
75 BOXER, Charles R. A mulher na expansão ultramarina ibérica. Lisboa: Horizonte, 1977. 
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A Importação da metrópole de um discurso moralizador sobre o uso dos 
corpos, instala-se na Terra de Santa Cruz de par com o desejo cristianização 
e difusão da fé católica, bem como a ânsia do sistema mercantil de constituir 
contingentes populacionais que habitassem as novas terras76. 

  

A necessidade do casamento, mais uma vez para controle, agora tanto do clero, quanto 

da coroa, trazia para as mulheres um novo grau de pressão e de domesticação. Os ideais 

femininos, entretanto, se viam afrouxados, uma vez que na colônia eram escassas as mulheres 

brancas, de boa educação cristã, vindas de famílias economicamente estáveis e propriamente 

domesticadas. Segundo Charles R. Boxer77, apenas na terceira viagem de Colombo para a 

América houve trinta mulheres a bordo, em contrapartida aos mil e quinhentos homens. No 

caso brasileiro, Gilberto Freyre78 aponta que, diferentemente dos espanhóis, a colonização 

portuguesa, buscando sucesso, apoiou-se nas relações com nativos e africanos, partindo da 

miscigenação que já era fortemente praticada.  

Às mulheres já na colônia e aquelas que chegavam urgia-se o casamento. Apesar do 

alargamento do engessado modelo utópico feminino, tanto as moradoras das terras atlânticas 

quanto as que imigravam para elas caíam no tipo de caráter exploratório da empresa 

portuguesa no Brasil. Tal situação de vivência apenas acentuava a desigualdade das relações 

de gênero, independentemente da posição social em que o casal se encontrava79. 

O afrouxamento dos ideais, porém, não anulava o adestramento pelo qual as mulheres 

coloniais passavam. Ideais comportamentais moralizantes importados da metrópole 

portuguesa fizeram parte do duplo plano de ação para a domesticação. O discurso 

moralizante, já presente não somente em Portugal, mas por toda a Europa, teve a Igreja 

como distribuidora de seus ideais na colônia. Assim como a catequização feita pelo clero, a 

moralização se tornou mais um braço controlador sobre a sociedade colonial, fortemente 

discursada durante os sermões e palavras, sendo voltada principalmente para as mulheres. 

Mesmo que citados os homens, os alvos femininos eram os entendidos para tal ação80. 

A Reforma Católica que sucede o Concílio Tridentino levanta uma onda 

normatizadora que se impõe às elites quinhentista e seiscentista cristãs ocidentais. Esse 

processo civilizatório nas terras do Novo Mundo se junta à tentativa colonizadora. O 

casamento, mais uma vez, é colocado em jogo e os colonizadores em situação de concubinato 

– situação que era ilícita tanto para a coroa quanto para a Igreja – eram fortemente 

 
76 DEL PRIORE, Mary. A mulher na história do Brasil. São Paulo: Contexto, 1994. p. 16. 
77 BOXER, 1977. 
78 Apud BOXER, 1977. 
79 DEL PRIORE, 1994. 
80 Idem, 2009. 
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aconselhados a abraçar o matrimônio, não apenas para sair de uma situação de pecado e 

irregularidade secular, mas para assegurar o domínio patrimonial do que viessem a conseguir 

nas terras coloniais portuguesas81. 

A segunda parte do plano de ação domesticador da mulher tinha como foco o discurso 

normativo médico sobre o funcionamento do corpo feminino. Esse discurso dava à Igreja 

Católica a base necessária para apoiar que a função natural o corpo da mulher era a 

procriação: “Fora do manso território da maternidade, alastrava-se a melancolia, vicejava a 

luxúria, e por tudo isso a mulher estava condenada à exclusão”82.  

A mentalidade refletida nesses discursos, tanto no médico quanto no moralizante, foi 

de extrema importância no processo de adestramento feminino na colônia. A escassez de 

mulheres no Novo Mundo trazia para as que lá se encontravam um novo conjunto de 

normas, que, ainda que similares àquelas já intrínsecas em suas antigas sociedades, traziam 

uma nova pressão e um novo nível de constrangimento. A maternidade a elas imposta se 

tornava um “canal de adaptação” para as novas condições em que se encontravam, um 

refúgio da misoginia presente em cada canto de suas vidas83.  

A obstinada imposição sobre o casamento traz à tona os dois tipos de mulheres 

criados, de certa forma miticamente, pela própria Igreja: a “santa mãe” e a mulher profana. 

A dualidade dos tipos femininos permite que analisemos melhor a vida da mulher naquela 

sociedade quinhentista colonial. A utópica e santa “mãezinha” é idealizada pelos moralistas 

e pelos clérigos que têm como único objetivo extinguir a tradição de concubinato presente 

na Terra de Santa Cruz. Esperava-se da mulher que fosse uma mãe exemplar dentro dos 

laços matrimoniais: 

Mãe esta que não devia colocar seu ventre a serviço de muitos homens, em 
confundir a prole legítima com os bastardos de seu marido; devia, sim, 
conformar-se com o desejo que tinha a Igreja e o Estado para seu corpo, 
fugindo da tradição da amasiamento legada pelas relações entre brancos e 
índias, bem como da tradição de concubinato, trazida pelos portugueses e 
amplamente difundida entre as classes subalternas84.  

 

As características canonizantes da mãe dentro do laço matrimonial pavimentaram o 

combate aos desvios e ligações consensuais, que na época eram chamadas de “tratos ilícitos”. 

A “grotescalização” das práticas femininas até a estigmatização de atos comuns para aquelas 

pertencentes às classes mais subalternas, bem como o desfazer das redes de solidariedade 

entre essas mulheres, a ponto de as isolar e tornar tabu saberes e costumes populares, era um 

 
81 SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Donas e plebeias na sociedade colonial. Lisboa: Estampa, 2002. 
82 DEL PRIORE, 2009. 
83 Idem, ibidem. 
84 Idem, ibidem, p. 93. 
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dos modos de sanitização da mulher colonial. O sincretismo sexual, social e religioso que 

essas mulheres traziam para o meio colonial se alastrava até os portais das Igreja e, por isso, 

era preciso impor um padrão moralizante e normatizador: 

  

Adestrá-las significava adestrar toda sua descendência, mas também retirar 
das práticas tradicionais, experimentadas por tais mulheres, elementos para a 
construção de um modelo ideal. Fazia-se necessário encontrar brechas das 
práticas corrente para transformá-las a partir de um critério que fizesse todo 
sentido para as mulheres85. 
 

A sabedoria vinda da Igreja ao introduzir valores atemporais enraizados na figura da 

mãe trazia valorização para o matrimônio, o qual, por sua vez, trazia estabilidade – eclesiástica 

e legislativa.  A mulher-mãe incentivava as mancebas, concubinas e amasiadas a procurar no 

matrimônio os valores ancestrais ligados à maternidade. Casá-las significava fazê-las possíveis 

mães-santas, que transmitiriam para sua descendência os valores morais e normativos 

almejados pela Igreja.  

A rede de amizades de uma mulher na colônia era muito menor do que a cultivada por 

qualquer homem. Para a Igreja e segundo o costume português, era de extrema importância 

manter a mulher em casa, recolhida, sob uma justificativa que usualmente envolvia as 

características “condenantes”. A presença feminina em meios públicos causava agitação entre 

as ruas e, para seus pais e maridos, era aconselhado que as mantivessem em casa, sob a 

proteção do lar86. 

Observadores da vida colonial retrataram o cotidiano, principalmente das donas, mas 

também das plebeias, sendo possível notar grande diferença na vida social das mulheres mais 

ricas para as de classe inferior. Em cidades grandes, de maior densidade urbana, observadores 

como Maria Graham87 contaram em seus diários sobre as mulheres baianas de conversas 

fáceis, embora incultas. Talvez a falta de cultura se devesse ao fato de que as mulheres de 

camadas populares fossem vistas em maior convivência com homens e fizessem mais 

reuniões também com outras mulheres88. 

No interior, porém, os costumes mudavam. O observador G.W. Freireyss89, em 

registros de sua viagem ao interior do Brasil, conta que, em pouso na Fazenda Juiz de Fora, 

 
85 DEL PRIORE, 2009, p. 95. 
86 CHAIN, Iza Gomes da Cunha. O diabo nos porões das caravelas: Mentalidades, colonialismo e reflexos da 
constituição da religiosidade brasileira nos séculos XVI e XVII. Tese (doutorado em História) - Pós-
Graduação em Ciência da Religião, Instituto de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal de Juiz 
de Fora. Juiz de Fora, 1998.  
87 SILVA, 2002. 
88 Idem, ibidem. 
89 Idem, ibidem. 
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próximo ao rio Paraíbuna, estranhou a falta de senhoras brancas. Maria Beatriz Nizza da 

Silva90 conta, em seu livro, que o viajante atribuiu tal reclusão ao costume português que 

proibia expor a olhares estrangeiros as esposas, o qual era observado no Brasil com rigor, 

principalmente no interior, longe das capitais. 

 

O caso de Violante Carneira 

 

A figura montada da mulher de conversação fácil, que tem sua casa aberta para a 

entrada e saída de homens e é conhecida por seduzi-los91, é rapidamente rotulada. Entre 

prostituta, desviante e indigna, o título de feiticeira era atribuído principalmente àquelas mais 

pobres, em situação de viuvez e também às órfãs solteiras. A prática de ritos trazia ainda 

maior sociabilidade entre as mulheres, mesmo entre aquelas que não pertenciam ao mesmo 

círculo social. Num mundo social misógino, de controle, em grande maioria, masculino, a 

mulher solteira ou viúva, principalmente a pobre, não tinha para onde correr.  

O mistério que já envolvia o corpo feminino e que perpassava pelo sangue menstrual, 

pelo período de gravidez, pela lactação e também por suas transformações corpóreas dos 

anos pueris até a fase adulta trazia inquietação. A perplexidade que levava a um grau perigoso 

de medo transformara-se em um pessimismo agostiniano que beirava a um horror 

perseguidor. A luxúria causadora de infelicidade encontrava-se personificada na mulher. Aos 

maridos e pais eram aconselhadas surras e o reforço da disciplina a fim de manter suas 

esposas e filhas longe da doença e do crime que era a sexualidade feminina: 

 

Por ser a luxúria personificada numa mulher, e por serem as vítimas mais 
frequentes, o discurso sobre o corpo lascivo divulgava a preocupação da Igreja 
com o pecado, mas sobre tudo, revelava o empenho institucional em atacar a 
sexualidade feminina não normatizada92. 
 

Preocupadas com a saúde das relações conjugais, as mulheres, em seus círculos de 

amizades no século XVI, procuravam ajuda entre elas para “amansar” seus maridos devido 

à violência domestica permitida – e de certa forma incentivada – pela sociedade. Rituais 

propiciatórios de amor eram procurados por esposas, sogras, cunhadas e filhas; também 

conhecidos como benquerenças, envolviam diversas práticas93. O sincretismo presente em 

tais ritos trazia para o clero uma grande preocupação, principalmente quanto ao uso de 

elementos sacros. Um dos mais comuns envolvia a utilização de pedra ara, ou pedra do altar, 

 
90 SILVA, 2002. 
91 Idem, ibidem. 
92 DEL PRIORE, 2009, p. 155. 
93 SILVA, op. cit. 
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para colocar nas bebidas do homem que deveria ser amansado. Olhos sacros também eram 

usados nos casos mais difíceis, em que a mulher untava os lábios e se deitava com o homem. 

Esses atos sugeriam ainda a ajuda de clérigos, uma grande demonstração de heresia e traição 

para com a Igreja94. O uso de palavras sacras, as palavras de consagração da eucaristia, era 

também muito comum. Ditas em meio ao ato sexual, normalmente olhando para os olhos 

do alvo de afeição, serviam como sortilégio de benquerença, ou seja, para que aquele homem 

com o qual a mulher se deitava a quisesse bem, a ponto de amá-la e casar-se com ela95. 

Pedaços de unha, fios de cabelo, sêmen no vinho, rituais em covas de freiras que sofreram 

por amor e até mesmo orações a anjos também eram recorrentes, tanto para amansar quanto 

para conquistar. Mulheres solteiras e viúvas ainda se utilizavam de rituais como esses para 

conseguir diminuição do assédio, seja quanto ao preço do aluguel, seja com a venda ou 

compra de algum objeto ou comida, ou mesmo para evitar a violência sexual. De mal casadas 

a solteiras, a prática da chamada feitiçaria erótica ou amorosa era algo comum entre as 

mulheres, principalmente as de classes inferiores. Porém, isso não queria dizer que as “donas 

ricas” da colônia também não se voltassem para tais exercícios96. 

Em 1551, o Tribunal Inquisitorial de Lisboa teve sua jurisdição estendida para as 

colônias portuguesas, dentre elas, o Brasil. Quarenta anos após a extensão, a América 

portuguesa recebeu sua primeira visitação inquisitorial com a chegada de Heitor Furtado de 

Mendonça, em Salvador, no dia 28 de julho de 1591, após sua vida passar por extenso 

escrutínio para receber a nomeação de visitador. Essa visitação teria sido motivada pela grande 

presença judaica na colônia, entretanto, todo tipo de desvio de doutrina seria alvo de 

investigação inquisitorial97. A feitiçaria, sendo uma das heresias que se desviavam dos dogmas 

católico-cristãos, também foi alvo tanto de denúncia como de investigação. Esse malefício, 

ou qualquer outro crime ou mal-estar social envolvendo a danação da alma do homem, 

principalmente através de atos sexuais e sexualizantes, era ligado imediatamente à mulher98.  

Dessa forma, a figura feminina passa a ser alvo da perseguição, tanto por parte da 

sociedade, quanto pelo clero, este sendo representado mais tarde pelo Tribunal do Santo 

Ofício da Inquisição. A mulher, também no Novo Mundo, seguindo a noção patrística do 

 
94 BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia: feiticeiras, adivinhos e curandeiros em Portugal no 
século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
95 BETHENCOURT, 2004. 
96 Idem, ibidem. 
97 MARCOCCI, Giusepe; PAIVA, José Pedro. História da Inquisição portuguesa: 1536-1821. Lisboa: A esfera 
dos Livros, 2013. 
98 MARCOCCI e PAIVA, 2013. 
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Pecado Original, é culpada e associada diretamente com a fragilidade humana, fragilidade 

que afetava diretamente a condição sexual e mortal do homem99. 

Segundo Francisco Bethencourt100, é possível entender o Santo Ofício português como 

um tribunal régio, uma vez que este comungava, com a coroa, as mesmas interpretações 

referentes a vários delitos, principalmente em crimes predominantemente femininos como a 

feitiçaria. Tendo em mente essa semelhança, podemos acreditar em ambos os tribunais como 

sendo apenas um. Assim, com a visita feita em 1591 pelo Tribunal do Santo Oficio em terras 

luso-americanas, tanto o clero quanto o rei buscavam controle das terras coloniais  

Laura de Mello e Souza, por sua vez, em seu livro O diabo e a Terra de Santa Cruz101, 

argumenta que o papel do Santo Ofício lusitano, mediante a crescente conquista de terras, 

transforma-se em algo maior, passando de um Estado dentro de outro Estado para “um 

Estado acima do Estado. O auxiliar tornava-se, assim, mais poderoso que o principal”102. De 

todas as formas, tanto Bethencourt quanto Souza acreditam que a Inquisição portuguesa 

tinha em vista o controle. Souza103 reforça ainda que a caça aos hereges feita pelo Santo 

Ofício tem seu principal motivo no controle colonial, uma vez que o poder régio não chegava 

com intensidade ao Novo Mundo. 

Grande fonte para estudo dos casos que envolvem práticas mágico-religiosas são os 

processos inquisitoriais que datam desde o século XII até o século XIX e que têm como 

intuito denunciar e punir os desvios de conduta colocados pela Igreja Católica. No Brasil, 

apesar de não se ter estabelecido um tribunal, houve, durante os séculos em que existiu a 

inquisição portuguesa – de XV até XIX –, visitações conduzidas no território colonial, que 

processaram e punirão os desviantes dos costumes sagrados.   

Em agosto de 1591, Violante Carneiro, de 35 anos, viúva desde os 17, moradora de 

Salvador e cristã-velha, foi acusada de crimes ligados a práticas mágico-

religiosas por Bernardo Pimentel, com o qual a acusada teria mantido “amizade desonesta”, 

ou seja, relacionamentos sexuais que foram mantidos fora da aliança matrimonial. Carneiro 

teria sido acusada de proferir palavras sacras da liturgia católica: hoc est enim corpus meum. 

Segundo Francisco Bethencourt104, tal “magia amorosa” tinha como objetivo “(...) propiciar 

 
99 SILVA, Edlene Oliveira. As filhas de Eva: religião e relações de gênero na justiça medieval portuguesa. 
Revista Feminista, Florianópolis, jan.-abr. 2011. 
100 BETHENCOURT, Francisco. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália - Séculos XV-XIX. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
101 SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil 
colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.  
102 SOUZA, 1986, p. 85. 
103 Idem, ibidem. 
104 BETHENCOURT, 2004. 
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benquerença e amansar os homens(...)” e tais palavras “(...) eram consideradas de grande 

poder quando ditas no rosto do amigo, na boca do homem que estivesse a dormir ou mesmo 

durante o ato sexual”, sendo este último o caso de Violante Carneira e seus acusadores.   

Após vir à mesa o acusador Bernardo Pimentel, também teriam se pronunciado diante 

do tribunal inquisitorial Simião Mello e Cosme Garção, ambos cristãos-velhos, acusando 

Carneiro do mesmo crime colocado por Pimentel. Ao que tudo indica, Violante Carneiro 

teria proferido as sacras palavras a fim de conseguir um marido para si, uma vez que, mesmo 

para as moças solteiras existia uma certa dificuldade, podendo-se apenas imaginar o que uma 

mulher viúva e com filhos teria de passar para alcançar o casamento105.   

Durante seu interrogatório, transcrito em seu processo, Violante Carneiro demonstrou 

não saber dos dogmas católicos, mesmo vindo de família cristã-velha, o que a empurrou para 

mais próximo de sua sentença, em 1591, e para a prisão no ano seguinte. Carneiro foi acusada 

de “crimes de feitiçaria e superstição”, porém, sua ignorância em relação aos ensinamentos 

cristãos e as manchas que suas amizades desonestas fizeram em sua imagem deram a certeza 

final de sua condenação. A acusada ainda se encontrava grávida de um outro homem, que é 

mencionado no processo, embora não seja um de seus acusadores: o cônego Bartolomeu 

Vasconcelos, o único com o qual Carneiro admitiu manter amizade desonesta.  Devido aos 

fatores acima citados, juntamente com o testemunho da acusada, Violante Carneiro foi 

sentenciada em 3 de janeiro de 1591. Sua sentença foi:   

 

ré presa que pretende esta provasse que de quinze anos a esta parte a re se 
useira e costumeira a fazer a sua certa superstição indigna de aqui se nomear, 
em suas sensualidades e fazendo os próprios atos torpes e desonestos e 
estando neles a qual abominação fez e usou em todo o dito tempo de quinze 
anos a esta parte muitas e diversas vezes estando em suas torpezas e luxurias 
com muitas e diversas pessoas com intenção e a fim de afeiçoar a si as ditas 
pessoas e delas lhe ficarem afeiçoadas e querendo bem, e tendo amor 

desonesto. Consta mais que a re perjurou nesta mesa do Santo Oficio negando 
a verdade que lhe foi perguntada sob cargo do juramento dos santos 
evangelhos que recebeu o que todo visto grande descuido que a refém da 
salvação de sua alma e da obrigação de cristã usando porem de misericórdia 

condena à re Violante Carneiro que em ato público em corpo onde estará com 
sua vela acesa na mão em pé enquanto se celebra oficio divino da missa e 
ouvir sua sentença e á degradarão quatro anos para fora desta capitania da 
Baia de Todos os Santos e cumprirá mais as penitencias espirituais seguintes 
confessar se nas quatro festas deste ano Natal, páscoa, espírito santo, nossa 
senhora de agosto, e comungar nelas de confesso de teu confessor e um dos 
ditos dias e que comungar rezará sua vez o rosário de nossa senhora e 
aprenderá a doutrina que não sabe que não o credo sabe se dizer e pague as 
custas106.  

 
105 Processo digitalizado do Tribunal do Santo Ofício contra Violante Carneira: LISBOA. Inquisição de 
Lisboa, proc. nº 012925. f. 03. 
106 LISBOA, Processo 12.925, f. 30-32. 



150 
 

  

É possível perceber a resistência misógina em torno até mesmo das nomeações dos 

crimes de Carneiro, visto que são colocados por “torpezas e luxúrias” e “superstições 

indignas de se nomear”. Apesar disso, Carneiro vai para degredo na ilha de Itaparica, onde 

permanece por oito meses e, nesse meio tempo, a ré, que estava grávida na época da 

condenação, tem seu bebê. A condenada apela para o Visitador para que o mesmo tenha 

misericórdia e a libere para retorno, pois esta se encontrava enferma e com um bebê de 

poucos meses de idade, fruto do seu relacionamento com o cônego Bartolomeu de 

Vasconcelos. O Visitador, possivelmente levando em conta a situação de Carneiro, concede 

a ela o direito ao retorno. 

    

Conclusão 

 

A situação de Violante Carneiro confirma a onda moralizante que se constrói ao longo 

dos séculos e se consolida com a reforma tridentina. O controle clerical na sociedade, que 

expande como uma teia, tem como seu ponto central o casamento, que também se torna a 

base social e o objetivo principal na vivência no dia-a-dia. A maternidade, modelo de 

feminilidade correta, torna-se o chamado de todas as mulheres, separando-as entre mães 

santas e inadequadas para o “cargo”, desmerecedoras de tal honra.  

A mulher na colônia, afogada por costumes europeus em nova terra, continua como 

alvo do que é ruim e errado. Confinadas ao silêncio, uma vez que sua visibilidade era algo 

inexistente, tinham como justificativa para seu confinamento a noção de que a mulher era a 

portadora da desordem social e, por isso, era necessário seu enclausuramento à casa e aos 

assuntos relacionados ao lar. Na sociedade, a aparição feminina em grupo causava medo, 

retirando a tranquilidade urbana preterida.  

Nas pesquisas que envolvem a Igreja em seus anos de auge, e até mesmo durante suas 

reformas, é possível observar uma preocupação com a ordem e o bem-estar aparente das 

classes abastadas. A mulher pobre, como no caso de Violante Carneiro e tantas outras, para 

conseguir suporte e garantir seu sustento, precisava se voltar para todos os métodos possíveis 

que a fizessem sobreviver no fim do dia.  

 

Fonte 

Processo digitalizado do Tribunal do Santo Ofício contra Violante Carneira: LISBOA. 
Inquisição de Lisboa, proc. nº 012925.  
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Resumo: O objetivo deste artigo é abordar o debate pela participação política feminina no 
contexto do Império do Brasil e as interferências de gênero, raça e classe. Para tal, partimos 
de uma escritora oitocentista e de sua trajetória de atuação, focando em seus escritos e 
publicações impressas referentes às suas vivências no meio carioca. Através dela, podemos 
notar especificidades no que tange à classe “mulheres” agindo como marcador social. 

Palavras-chave: participação política; Império do Brasil; relações de gênero. 

 
I - Não queremos menosprezar outros métodos de 

defender a mulher, mas o direito de votar é, na minha 

opinião, a pedra angular da empresa desde que não só 

procuramos proteger a mulher, mas antes pô-la em uma 

posição de se proteger ela mesma.107 

 

 A reivindicação pelo voto feminino, durante o século XIX, foi vista por muitas como 

um ponto de chegada definitivo, inserido no quadro do pensamento liberal que vinha sendo 

disseminado por todo o mundo. As mulheres que buscavam o direito de voto naquele 

contexto acreditavam que todos os outros problemas, relacionados à educação, ao casamento 

e ao trabalho, seriam sanados, uma vez que, de acordo com o exposto acima por uma autora 

oitocentista, “não só procuramos proteger a mulher, mas, antes pô-la em uma posição de se 

proteger ela mesma”108. A proteção se daria através de uma representação feminina nos 

espaços de poder e, no caso específico, na política. 

 O trecho com o qual iniciamos nosso trabalho foi formulado por Anna Rosa 

Termacsics dos Santos, uma mulher imersa no Brasil oitocentista e que escreveu proposições 

para reivindicar o sufrágio feminino, que vinha sendo negado às mulheres por todo o mundo 

no período analisado. A autora utilizou-se dos impressos como meio de comunicação com 

o público leitor carioca, colocando sua obra para venda entre fevereiro e março de 1868 nas 

principais livrarias do Rio de Janeiro, como os seus anúncios de venda na imprensa nos 

comprovam. Em vários momentos do texto optamos por chamar a autora por seu primeiro 

 
107 SANTOS, Anna Rosa Termacsics. Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar. Tipografia 
Paula Brito. Rio de Janeiro: 1868, p.3. 
108 Idem, ibidem, p. 3. 
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nome, tal fato se deu devido a familiaridade e intimidade construída ao longo de anos de 

pesquisa, além também de ter sido uma identidade construída por ela própria no contexto 

em que viveu. 

 Nesse sentido, nosso trabalho tem como intuito abordar o debate pela participação 

política feminina que esteve imerso no contexto oitocentista brasileiro, como mostrado, no 

ano de 1868, na cidade do Rio de Janeiro, devido à impressão da obra Tratado sobre a 

emancipação política da mulher e direito de votar, sob autoria de A.R.T.S., iniciais de Anna Rosa 

Termacsics dos Santos. Essa obra tocou em pontos emblemáticos para o período 

monárquico brasileiro, no qual era inimaginável para a classe dominante daquela época que 

as mulheres pudessem ter o direito ao pleito eleitoral, tendo em vista as construções de 

gênero que vinham se impondo a elas. 

 As reivindicações femininas que surgiram contavam com um número restrito de 

adeptas, caso dado em função do contexto escravocrata e dos altos índices de analfabetismo 

existentes à época. A partir dos escritos publicados naquele período, em meados do século 

XIX, nota-se que as mulheres que estiveram à frente, reivindicando o direito ao voto, eram 

brancas e letradas, ou seja, estavam demonstrando sua capacidade de participação na política, 

escrevendo e publicando nos impressos seus conhecimentos filosóficos, políticos, sociais e 

históricos, tão bem ou até melhor do que muitos homens ao contexto, o que não acontecia 

com muitas outras, caso esse das mulheres analfabetas e negras. 

Diante disso, torna-se fundamental que problematizemos esses escritos sob o viés da 

interseccionalidade, para mostrarmos que a categoria “mulheres”, reivindicada por Anna em 

1868, não inseria todas aquelas que vivenciavam o Império, muito menos as colocava como 

aptas para a aquisição dos direitos peticionados, sobrepondo opressões fortemente marcadas 

pelo racismo. Segundo palavras da autora: 

 
Dizei agora para diante, bem-vindo para nós em nossa arena; deixai fatos e 
não teorias determinar minha esfera e minha capacidade: a mais vasta 
inteligência não pode prever as consequências de uma grande reforma social. 
A mulher é um ente inteligente e porque não terá parte nos negócios 
públicos?109  
 

Percebe-se, segundo o trecho acima, que as mulheres estavam dispostas a mostrar 

suas capacidades nos fatos, provando ser aptas para ocupar os lugares reivindicados através 

da inteligência, em especial a política. Para tanto, a ilustração deveria estar presente, o que 

por si só restringia o número de mulheres participantes na movimentação, até mesmo entre 

a elite aristocrática, uma vez que nas grandes fazendas das zonas rurais muitas ainda 

 
109 SANTOS, 1868, p. 12. 
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permaneciam analfabetas, sem saber assinar seus próprios nomes, a instrução era mais 

presente entre os homens do que as mulheres110.  

O uso do gênero como categoria de análise histórica torna-se fundamental para 

nossas formulações, pensando sempre nas intersecções com classe e raça presentes naquele 

contexto patriarcal, monárquico e escravocrata, sobretudo levando-se em consideração o 

fato de a escravidão ser legalizada à época.  A interseccionalidade, por outro lado, surge na 

academia como um conceito político a partir das reivindicações das mulheres negras, que 

buscavam a inserção de suas demandas, mostrando que nem sempre lidamos com grupos de 

opressões distintas e sim sobrepostas111, isso desde os séculos passados, demonstrando-nos 

uma interdependência das relações de poder e das hierarquias presentes na sociedade, o que 

contribui para que compreendamos como a pauta pela participação política feminina durante 

o Império carregava privilégios e oprimia, ainda, muitas mulheres que não se encaixavam nas 

características postas.  

A proposta da pesquisa aqui apresentada busca tratar de uma mulher em específico, 

branca e letrada, que apesar de sua condição desigual no quesito gênero, como seus escritos 

nos comprovam, também carrega privilégios que nos permitem compreender a constituição 

da sociedade oitocentista a partir de intersecções relacionadas a raça e a classe, e que não 

apareceram como preocupações da autora em questão, que reflete bastante o quanto a 

categoria mulheres era restrita e não pensava na diferença.  Nesse sentido, corroboramos 

ainda com Flávia Biroli, que nos coloca que a dualidade entre público e privado, sendo o 

primeiro reservado aos homens e o segundo às mulheres, constitui papéis e produz o gênero, 

mas não o faz da mesma forma para todas, reproduzindo hierarquias no decorrer dos 

séculos112. 

As reivindicações femininas oitocentistas, pela participação política, surgem como 

uma busca por representação e inserção ao âmbito público da nação que, até então, era 

constituído apenas por homens brancos e de boa posição social. De acordo com Laura 

Moutinho:  

 
Nessa perspectiva, vemos ser ressaltados os processos políticos nos quais 
indivíduos e coletividades se engajam, bem com suas experiências nas formas 
definidas de inclusão/exclusão do nacional. Os personagens deixam de ser 

 
110 HAHNER, June. Honra e distinção das famílias. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria 
(orgs.). Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2016. 
111 Ver mais em: CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 
discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 10, n. 1, pp. 171-188. 2002.  
112 Ver mais em: BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2018. 
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aqueles da representação para se tornarem sujeitos da reivindicação: aqui os 
“nós nacional” cede ao “outro social”113. 
  

Entretanto, o "nós" das mulheres que estavam reivindicando à época ainda era 

bastante restrito frente às “outras” que compunham toda a população e vivenciavam 

situações e impasses diários distintos, muitos inclusive precários. 

 Para além do gênero como categoria de análise, nossos aportes teóricos e 

metodológicos também se fundamentam em um estudo dos impressos, pelo fato de 

utilizarmos como fonte uma obra impressa, conjuntamente com alguns periódicos diários do 

Oitocentos. Através da imprensa foi possível localizarmos diversas informações sobre a 

trajetória de Anna Rosa Termacsics dos Santos (1821-1886) no Brasil. Os documentos nos 

fornecem dados significativos sobre a trajetória de sua autora e sobre o debate por ela 

travado. Anna Rosa foi uma mulher que escreveu uma obra buscando igualdade de direitos 

educacionais, trabalhistas e políticos para aquelas que fossem iguais a elas, em que a 

alfabetização era o ponto de partida inicial e que muitas não possuíam. As suas formulações 

deixam claro a distinção entre o “eu” e as “outras”, ou seja, aquelas que estariam aptas para 

a aquisição de direitos e as que não o estariam, casos estes das analfabetas, negras livres e 

escravizadas, imigrantes pobres, prostitutas. 

Anna Rosa Termacsics, durante a segunda metade do século XIX, preocupava-se 

sistematicamente com o direito das mulheres na participação política, escrevendo sobre e 

reivindicando estar em espaços que lhes eram negados. Ela foi uma estrangeira húngara que 

residiu no Brasil desde os seus sete anos de idade, solteira e de classe mediana. Atuou como 

musicista, lecionando piano e canto para públicos distintos, mas também, em alguns 

momentos, necessitou se empregar em outras funções, como governanta e professora ou 

preceptora de meninas, fato que a colocara em uma vida sob condições modestas e que nos 

demonstra o debate por direitos e participação política sendo travado para além do meio 

aristocrático e das grandes senhoras literatas, sem, contudo, inserir mulheres pobres e 

escravizadas114.  

 

 

 

 
113 MOUTINHO, Laura. Diferenças e desigualdades negociadas: raça, sexualidade e gênero em produções 
acadêmicas recentes. Cadernos Pagu, Campinas, n. 24, pp. 201-248, jan.-jun. 2014, p.225. 
114 RIBEIRO, Cristiane de Paula Ribeiro. “A vida caseira é a sepultura dos talentos”: Gênero e participação 
política nos escritos de Anna Rosa Termacsics dos Santos (1850-1886). Dissertação (Mestrado em 
História), Universidade Federal de Juiz de Fora, 2019. 
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Anna Rosa Termacsics dos Santos e sua busca pela igualdade feminina na 

participação política durante o Império  

 

Anna Rosa Termacsics dos Santos deixou para nós um legado extremamente 

importante na história das mulheres que reivindicaram direitos no Brasil. Sua produção 

intelectual, assim como sua inserção no contexto do século XIX, é significativa, uma vez que 

propõe a participação política para as mulheres, votando e sendo candidatas, em um período 

que tal direito inexistia universalmente. As conquistas pelo voto feminino só tiveram início 

no mundo a partir de meados do século XX115.       

A partir do exposto na introdução, fica explícito que a reivindicação feminina que 

surge no século XIX esteve imersa em grupos específicos, devido a fatores estruturais 

diversos relacionados à dinâmica sócio-política do Império, ocorrência que não deslegitima 

ou invalida toda a discussão posta, mas, pelo contrário, permite-nos uma melhor 

compreensão da mesma, fornecendo marcadores sociais de desigualdades que se 

perpetuaram com o passar dos séculos. 

A vida da autora pesquisada para este trabalho apresenta características bem 

instigantes para sua época. A primeira está relacionada ao fato de não ter se casado, residindo 

sozinha e falecendo solteira aos 65 anos116, o que já era um grande condicionamento para 

julgamentos e exclusões para qualquer senhora de família, uma vez que estas eram compostas 

por padrões normativos à época, brancas e instruídas que residiam pelo Rio de Janeiro e se 

inseriam no meio considerado “civilizado”. Outro ponto importante, que denota seu 

privilégio naquele meio é a sua origem estrangeira, vinda de uma família europeia 

caracterizada como distinta e com interesse pelas letras117. 

Em um de seus artigos, Anna Rosa Termacsics dos Santos escreve-nos um pouco 

sobre suas vivências e insatisfações com as imposições sociais que envolviam o casamento 

burguês. Segundo ela: 

O amor é forte como a morte, e o amor e a morte nos fazem todos iguais; 
mas com toda essa igualdade, a mulher tira do amor só os espinhos, e o 
homem a rosa. Casando a mulher cai na escravidão não o fazendo é 
estigmatizada, e a sociedade encarrega-se de lhe dar uma morte moral. 
Só depois que se igualarem seus direitos com o homem o amor há de trazer 
rosas para ambos. A mulher livre ao pé do homem livre. Ambos os sexos 

 
115 O primeiro país a conceder o voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893. 
116 Informações retiradas de sua certidão de óbito, que se encontra hoje no Arquivo Histórico da Santa 
Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro: RIO DE JANEIRO. Certidão de óbito n.1223. Santa Casa de 
Misericórdia. Rio de Janeiro, Brasil, 15 de out. 1886. 
117 Ver mais sobre a família em: RIBEIRO, 2019. 
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iguais em direitos e educação, como um polo ao outro polo, representação 
completando o triunfo da humanidade118. 
 

O artigo foi publicado em 08 de outubro de 1870, pelo Diário de Notícias, e expressa 

bem a condição em que mulheres como ela eram vistas pela sociedade. As suas bandeiras de 

defesa abarcavam uma igualdade entre os gêneros que desse a opção, para as mulheres, de 

escolher ou não se casarem, tirando do matrimônio a finalidade de suas vidas. De acordo 

com a autora, apenas com a igualdade de direitos, civis e políticos, as coisas viriam a ter 

mudanças e propiciar avanços e progressos em toda a humanidade, inclusive na questão do 

matrimônio, que inseria essas mulheres numa completa relação de dependência. 

 Além do mais, são perceptíveis suas críticas à moralidade da época que, através do 

“contrato do casamento”, impunha a submissão para as mulheres, que deviam se dedicar a 

isso pelo resto de suas vidas. Segundo a autora, nem todas as mulheres queriam se casar e ter 

filhos, pois muitas não tinham aptidões e, para essas, deveriam ser dadas maiores 

oportunidades. Cabe destacar aqui que no caso das mulheres negras essa moralidade não 

poderia ser aplicada, visto que não podiam manter famílias, sendo os filhos separados e 

vendidos de suas mães ainda pequenos, logo, o modelo de feminilidade das mulheres brancas 

não poderia ser aplicado da mesma maneira nas negras, pelo contrário, era impensável até 

mesmo dentro da religião que, no caso dos africanos, muitas vezes não eram voltadas ao 

catolicismo e sim naquelas de matizes africanas. 

 Toda a vida de Anna Rosa é marcada por uma instrução voltada para as letras, em 

que suas viagens fazem reflexo direto em toda a sua escrita, que traz diversas referências de 

autores e autoras internacionais renomados, casos de John Stuart Mill, Alex de Tocqueville, 

Jean Jacques Rousseau, Voltaire, John Locke, Madame de Stael, Harriete B. Stowe e diversos 

outros. A escritora declara ter frequentado colégio apenas por um ano, ou seja, toda sua 

formação é resultado de uma aprendizagem autodidata e sem grandes mestres. Segundo ela, 

“declaro que a mim mesmo me eduquei, a não ser um ano em que estive em colégio, a 

instrução que tenho adquirido é das livrarias públicas e do estudo da natureza humana”119. 

Esses fatores, mais uma vez, denotam privilégios em sua condição feminina, tendo em vista 

que teve a oportunidade de se educar, o que demandava tempo e boa posição. 

 Ao escrever o Tratado em 1868, Anna tinha 47 anos, sendo que o artigo publicado 

pelo Diário de Notícias, citado anteriormente, se deu dois anos depois, em 1870, ou seja, com 

quase 50 anos. Nessa idade, demonstrava maturidade e vivências o suficiente para as 

 
118 Diário de Notícias. Rio de Janeiro, 8 out. 1870. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-
digital/>. Acesso em: 15 outubro 2018. 
119 SANTOS, 1868, p.121. 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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percepções de mudanças e transformações que vinham se fazendo presente pelo mundo e 

que ela adquire como resultado de suas viagens e contatos com obras de intelectuais liberais 

renomados. Nessa época ainda, o debate pela abolição se tornava cada vez mais forte, sendo 

abordado em diversos textos mundo à fora, entretanto, mesmo com isso essa não apareceu 

como uma das preocupações da autora. 

A hierarquização que permeava as relações sociais e os discursos dominantes a 

respeito da mulher “ideal”, apta para o casamento, fundamentava-se na superioridade e no 

poder masculinos como fator determinante, cabendo às mulheres o privado e o doméstico e 

aos homens, o público e político. Entretanto, é importante salientarmos que essa dicotomia 

pode ser aplicada, mais corretamente, a uma classe de famílias burguesas que tinham uma 

honra a defender. O restante da população feminina, formada pelas classes populares, como 

mulheres comerciantes, lavadeiras, vendedoras, escravizadas e prostitutas, já se 

vinha fazendo presente no ambiente urbano por questões de sobrevivência e o discurso 

da virtude doméstica e do recato não poderia ser aplicado a elas, ao pensarmos o modelo 

de feminilidade presente em mulheres como Anna. Além do mais, essas mulheres 

marginalizadas, em sua maioria, eram analfabetas e mal sabiam assinar seus próprios nomes, 

sofrendo inclusive diversas formas de violência no meio urbano, caso este da preta Feliciana:  

 

OCORRÊNCIAS DA RUA 

João da Boa Hora teve de ir à presença da autoridade para explicar o motivo 
por que, anteontem à noite, na estalagem n.155, da rua do General Pedra, 
espancava a preta livre Feliciana Maria Prudência da Silva, ali moradora120. 

A condição racial intersecciona classe, mas ainda assim reúne outras opressões na 

vida dessas mulheres, no qual estas nunca seriam mulheres ideias e muito menos aptas para 

o casamento, mesmo com formações e condições materiais de existência, pelo contrário, 

eram hiper-sexualizadas e sofriam com os resquícios da violência presente naquelas 

estruturas de poder, por exemplo, não era comum cobrarem uma virtude das mulheres 

negras, no qual muitas eram estupradas inúmeras vezes, normalmente pelos seus próprios 

senhores. A dificuldade judicial dessas mulheres ao denunciarem casos como o descrito era 

ainda maior, no qual na maioria das vezes aqueles que praticavam os atentados saíam imunes. 

Torna-se central pensar a diferenciação clara abarcada por essa noção de mulher ideal 

e o seu modelo de feminilidade, compreendendo grupos específicos, como todas as outras 

defesas realizadas pela autora, que se relacionam à instrução, ao trabalho e à política. De 

acordo com Miriam Pillar Grossi, a construção da masculinidade e da feminilidade permeava 

 
120 Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro. Edição n.100. 12 abril 1878. 
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e, ainda permeia, fatores históricos e socioculturais, relacionados a uma dominação dos 

homens sobre as mulheres que advém desde os séculos passados121. 

Anna Rosa Termacsics dos Santos, apesar da construção de feminilidade que era 

ditada em sua vida, se inseriu no espaço público e vivenciou instabilidades no mundo do 

trabalho. Ao mesmo tempo em que teve o privilégio de educar-se, escrevendo uma obra com 

ideias políticas, históricas, filosóficas e sociais, ela também se inseria numa classe de sujeitos 

intermediários que compunham aquela sociedade oitocentista, ou seja, que não se 

caracterizavam como elite e muito menos como a parte ínfima da população. A autora em 

questão, buscava no mundo do trabalho uma oportunidade de melhora em suas condições 

de vida, como procuraremos demonstrar. A sua caracterização enquanto pertencente a essa 

classe intermediária está intrinsicamente relacionada ao conjunto de experiências e vivências 

femininas comuns, compartilhadas, ligadas sobretudo a um interesse específico: inserção no 

mundo do trabalho e reconhecimento social, que aparece descritos em seus textos. Além do 

mais, os dados sobre o seu modo de vida – logradouros, serviços prestados e buscados, 

anúncios e família – nos indicam os altos e baixos pelos quais passou, levando a uma 

decadência financeira cada vez maior122. 

Um fato que causou divergências historiográficas está relacionado à reclusão 

feminina. A frequência com que tal padrão aparecia fez supor que isso fosse uma 

característica unívoca entre as mulheres brasileiras. De acordo com Miriam Lifchitz Moreira 

Leite: 

 

O que aparecia aos autores a reclusão da mulher branca e abastada era antes 
uma participação social em esferas distintas da vida da comunidade e da 
família e uma engrenagem diferente entre a esfera doméstica e a esfera pública 
da população como um todo. Mas para as de cá e as de lá havia essa divisão 
rígida de esferas, refletindo a oposição entre a mulher de família e a mulher 
pública123. 
 

A diferenciação desses mundos femininos distintos estava posta até mesmo nos 

relatos dos viajantes que por aqui passaram, os quais narraram de forma minuciosa os 

impasses vivenciados pelas mulheres na sociedade brasileira, que desempenhavam distintos 

papéis e ocupavam distintas posições124. Anna Rosa se inseria nesse entremeio de mulheres 

 
121 GROSSI, Miriam Pillar. Masculinidades: uma revisão teórica. Antropologia em primeira mão, n.1. 
Florianópolis: UFSC, 1995. 
122 RIBEIRO, 2019. 
123 LEITE, Miriam Lifchitz Moreira. Grupos de convívio no Rio de Janeiro (século XIX). Psicologia USP, 
São Paulo, vol. 3, n. 1-2, pp. 13-36, 1992. Disponível em: < 
https://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/34455/0>. Acesso em: 17 outubro 2018, p.18-19. 
124 HAHNER, 2016. 
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que, apesar de seu letramento, esteve imersa no mundo do trabalho buscando sobrevivência, 

residindo em pequenos sobrados pela corte e se dispondo a diferentes atuações que 

envolviam a instrução. 

O mundo do trabalho não era completamente aberto às mulheres dessas classes 

intermediárias, que deviam se dedicar apenas ao cuidado da casa e dos filhos como tarefas 

resultantes do casamento. As poucas oportunidades que surgiram estiveram relacionadas ao 

magistério e à música, atuações profissionais a que a senhora Termacsics se dedicou entre os 

anos de 1850 e 1886125.  As aulas de piano, canto e línguas ampliaram-se muito durante a 

segunda metade do século XIX, quando famílias buscavam um preparo para suas filhas de 

acordo com o modelo europeu de civilização e, para isso, o aprendizado da música (piano e 

canto) e de línguas estrangeiras era fundamental. Essas profissões relacionadas ao ensino 

foram umas das poucas em que as mulheres letradas conseguiram adentrar e seguir no ramo, 

apesar das diferenças de valores entre as aulas lecionadas por maestros homens e por 

mulheres, o que nos demonstra uma desigualdade de gênero forte126. 

Anna oferecia anualmente seus serviços nos impressos que circulavam no Rio de 

Janeiro. Os constantes anúncios de trabalhos ofertados e a necessidade de estar se 

empregando abarca suas próprias vivências e dificuldades, uma vez que, residindo sozinha, 

precisava dar conta das tarefas como dona de casa e como literata. As ofertas de suas aulas 

se deram para públicos distintos. Ao mesmo tempo, encontramos anúncios escritos e 

publicados em periódicos franceses: 

LEÇONS DE PIANO ET DE CHANT: Madame Anna Rosa Termacsics de 
Santos. I’ une des meilleures éleves de Pazaick: le célebre maitre de chapelle 
de l’Empereur d’Autriche, donne des leçons de piano et chant dans les 
familles et dans les pensionnats de demoiselles, d’aprésdu méthode allemande. 
– S’adresserrue da Prainha, 91, sobrado127. 
 

Também aparece, em outro periódico, oferta para regiões mais distantes, nos 

subúrbios cariocas: “Anna Rosa dos Santos regressou a esta corte, e continua a dar lições em 

 
125 Os serviços de musicista de Anna Rosa Termacsics dos Santos eram ofertados nos impressos do 
período e apareceram publicados anualmente no Almanak Laemmert (1850-1886), conjuntamente com a 
publicidade dos principais periódicos diários daquele contexto: Jornal do Commércio, Correio Mercantil e Diário 
do Rio de Janeiro, no qual também nos foi possível localizar seus endereços de morada no decorrer de sua 
vida. 
126 Ver mais em: BARBOSA, Everton Vieira. Páginas de sociabilidade feminina: sensibilidade musical no Rio 
de Janeiro oitocentista. Dissertação (mestrado em História) – Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 
UNESP. Assis, 2016. 
127 L’écho du Brésil et de L’amérique du Sud. Rio de Janeiro, Dimmanche, 13 nov. 1859. Tradução: “LIÇÕES 
DE PIANO E CANTO: Madame Anna Rosa Termacsics dos Santos. Uma das melhores alunas de 
Pazaick, o célebre maestro da capela do Imperador da Áustria, dá aula de piano e canto para famílias e 
pensionistas, de acordo com o método alemão – Endereço na Prainha, 91, sobrado”. 
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colégios como em casa particulares, e também ensina nos subúrbios, para tratar na Rua dos 

Inválidos, n. 57, sobradinho”128. 

 Os dois anúncios nos comprovam uma atuação diversa. O primeiro, publicado por 

um periódico francês, L’écho du Brésil, transmite informações sobre sua formação com o 

maestro da Capela do Imperador da Áustria e também sobre o seu método de ensino, dados 

de grande valia para as famílias de uma elite aristocrática e de melhor posição, mais 

especificamente, para filhas de grandes proprietários, seja de terras, de imóveis, de jornais ou 

de tipografias. Por outro lado, no segundo anúncio, publicado pelo Jornal do Commércio, 

aparece a informação de que ela “também ensina nos subúrbios”, ampliando a oferta de suas 

aulas para além da região central. 

 Durante o século XIX, os subúrbios eram compostos por aquelas regiões mais 

afastadas que começavam a se urbanizar por uma camada populacional diversa. A chegada 

até os subúrbios, saindo da região central, não era fácil e necessitava de grandes 

deslocamentos. Nessas localidades, ainda, residiam famílias com um modo de vida simples e 

que não podiam pagar os mesmos valores que o público leitor do periódico francês pelas 

aulas de piano e canto ofertadas pela professora, além de sujeitos pobres e libertos. Os 

distintos anúncios nos levam a considerar haver uma maleabilidade nos custos de sua aula, 

relacionada a uma constante necessidade de emprego. Ao mesmo tempo em que eram 

direcionadas para filhas de grandes proprietários, com métodos internacionais específicos 

(no caso, o austríaco/alemão), ela também se dispunha a ensinar para aquelas que viviam nos 

subúrbios e que, provavelmente, não podiam pagar os mesmos valores do público para o 

qual se destinava o primeiro anúncio. Nessas localidades ainda era encontrado meninas 

negras libertas que não tinham as mesmas oportunidades de acesso aos aprendizados com a 

música, pelo contrário, muitas estavam inseridas no trabalho doméstico desde a infância. 

Para além, em alguns momentos, quando já havia passado dos 50 anos, Anna Rosa 

se propôs a atuar em profissões que extrapolavam a música e o ensino de línguas, trabalhando 

como governanta e preceptora/professora de meninas em casas de famílias e de homens 

solteiros ou viúvos. A profissão de governanta se fazia muito presente e servia como 

intermédio entre patrões e criadas para, assim, manter a ordem das casas. 

 As professoras também eram muito buscadas para uma educação doméstica, tendo 

em vista que a instrução pública não era totalmente aberta para as meninas. O emprego de 

governantas e de preceptoras durante o século XIX foi uma ocorrência que propiciou serviço 

para muitas mulheres. Famílias buscavam uma boa professora particular para a educação de 

 
128 Jornal do Commércio. Rio de Janeiro, edição 2, 2 de jan. 1859, p.3. 
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suas filhas, na maioria das vezes, uma senhora com portes finos e com grande aptidão para 

diversos ensinamentos de instrução. Homens viúvos, do mesmo modo, também procuravam 

uma “boa senhora” para a administração de suas casas e, até mesmo, para o cuidado de seus 

filhos e filhas pequenas, quando houvessem. Diante disso, as mulheres que ocupavam esses 

espaços não eram “qualquer criada”, muito menos podiam ser negras; de maneira oposta, 

deveriam apresentar características específicas que abarcassem uma boa instrução acima de 

tudo, dentre elas, ser brancas, ou seja, carregavam privilégios que colocavam outras, em 

específico as mulheres negras, em condição de opressão nos serviços subalternos, marcando 

bem as convergências de raça e classe na constituição de desigualdades. 

As dificuldades postas na vida de Anna Rosa Termacsics dos Santos, apesar de seus 

privilégios comparados a condição das mulheres negras, eram perceptíveis no mundo do 

trabalho e, na maioria das vezes, o serviço de governanta era o único emprego aberto a 

mulheres solteiras como ela, com salários nada honrosos. A figura da mulher solteira foi 

estereotipada durante todo o século XIX, adentrando pelo XX e interferindo na vida de todas 

aquelas que não optaram pela escolha do matrimônio, como no presente caso. De acordo 

com Cláudia de Jesus Maia:  

 
Se por um lado, os discursos produziam as maravilhas do casamento, por 
outro, deixavam manifestas as infelicidades das que fracassavam na conquista 
de um marido. Assim, a outra forma de coerção acionada foi a invenção da 
solteirona frustrada, rancorosa, invejosa e recalcada, uma imagem 
estereotipada a que nenhuma mulher queria ser associada ou gostaria de 
refletir. Essa invenção se deu por oposição à esposa feliz e para confirmar sua 
existência. Nos enunciados analisados, os sentidos principais usados para a 
produção da imagem da solteirona foram: a família representando um bem e 
o individualismo/egoísmo por oposição ao altruísmo. No processo de torná-
la inteligível, a solteirona foi tipificada no discurso higiênico-moral e ganhou 
uma estética, surgindo como imagem caricaturada e digna de misericórdia129. 
 

Em outras palavras, Anna Rosa representava tudo o que a sociedade moderna queria 

ocultar das mulheres burguesas. Além de ter sido solteira, ainda atuou como uma grande 

defensora da igualdade entre homens e mulheres, buscando, assim, uma representação de 

fato, algo que até então não acontecia e que se daria, segundo suas ideias, apenas através da 

participação política da mulher. Sua caracterização era tida como masculina e ridicularizada 

no seu meio social, segundo a própria: “É verdade que as senhoras ilustradas são muitas 

vezes ridicularizadas, ouvimos dizer: eu gosto mais de dançar uma valsa do que discutir sobre 

Byron e Schiller”130. Ademais, por não ter sido uma grande senhora aristocrática, como já foi 

 
129 MAIA, Claudia de Jesus. A invenção da solteirona: conjugalidade moderna e terror moral – Minas Gerais 
(1890-1948). Tese (Doutorado em História). Universidade de Brasília. Brasília, 2007, p.281-282. 
130 SANTOS, 1868, p.34. 
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levantado, estava imersa cotidianamente no espaço público oitocentista em todas as suas 

controvérsias, trabalhando em diversas frentes, buscando recursos para sua a sua 

sobrevivência, além de estar escrevendo reivindicações que buscassem conferir a participação 

política para as mulheres que fossem aptas nas letras em igualdade com ela, características de 

notável valor para compreender o surgimento das pautas por direitos de mulheres em séculos 

passados e todas as suas problemáticas ao pensar “quem eram as mulheres que deveriam ter 

direitos”. 

  

A interseccionalidade no debate pelo direito à participação política feminina no 

contexto do Império 

 

 Como já bem colocado, o contexto delimitado em nosso trabalho, qual seja, a 

segunda metade do século XIX no Brasil, foi marcado por muitas desigualdades, tanto de 

gênero como de raça e classe. A posição social dos sujeitos que compunham esse meio se 

dava, sobremaneira, por fatores diversos, estes relacionados à política, à economia e aos laços 

familiares. A população do Rio de Janeiro era 85% analfabeta, incluindo-se nesse número 

muitas mulheres de famílias bem-sucedidas, que residiam em grandes fazendas com 

estruturas patriarcais, mal sabendo assinar seus próprios nomes131.  

A política, reivindicação que aparece nos textos da autora aqui analisada, ainda em 

1868, em suas constantes disputas, historicamente negligenciou a participação feminina. De 

acordo com Flávia Biroli: "A política é atualizada como espaço masculino. A história do 

espaço público e das instituições políticas modernas é a história da acomodação do ideal de 

universalidade à exclusão e à marginalização das mulheres"132. Esse fato carrega resquícios 

de processos passados interligados ao patriarcado, que dificultaram e – ainda dificultam – a 

participação feminina nos espaços políticos, deixando-as com uma sub-representação. 

 Ao pensarmos toda a reivindicação posta por Anna Rosa Termacsics dos Santos em 

sua obra Tratado sobre a emancipação política da mulher e direito de votar, devemos considerar sua 

escrita direcionada para classes específicas de mulheres que, em sua totalidade, eram divididas 

a partir de divergentes opressões, como bem coloca: 

 
Há três classes de mulheres: a da última pobreza que só se ocupa em trabalhos 
materiais, as da segunda são umas bonecas que existem somente para a delícia 
dos olhos, a da terceira que sabe repartir seu tempo, são no salão, homens 
literatos e dentro boas donas de casa e ternas mães de família. Esta classe se 

 
131 HAHNER, 2016. 
132 BIROLI, 2018, p.172. 
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alonga todos os dias mais no norte da Europa e nos Estados Unidos: as 
senhoras unem funções públicas com trabalhos caseiros133. 

 
De acordo com a concepção da autora, existia, naquele contexto, classes femininas 

bem distintas de mulheres e, entre essas, ela poderia ser caracterizada como “da terceira que 

sabe repartir seu tempo, são no salão, homens literatos [...]”, ou seja, composta por mulheres 

que vinham se fazendo presentes na literatura e na escrita, mostrando sua capacidade através 

da instrução. Na divisão feita pela autora, as mulheres “da última pobreza” poderiam ser 

aquelas que faziam os serviços e viviam em condições de extrema subalternidade. As 

“bonecas” seriam mulheres de melhor posição social, ou até mesmo grandes senhoras da 

aristocracia carioca, que serviam apenas como acompanhantes de seus maridos e 

vivenciavam o espaço privado como seu único lugar. Já as mulheres “homens literatos” eram 

aquelas que vinham se fazendo presentes no espaço público, pondo seus anseios e 

questionamentos para serem lidos e até mesmo contestados. 

A expressão utilizada pela autora, “homens literatos”, possivelmente faz referência a 

mulheres que, assim como ela, “ousaram” adentrar nas letras e escrever reivindicações para 

seu gênero, uma vez que apenas os homens poderiam ocupar e se fazer presentes no espaço 

público, inclusive na literatura. Essa expressão também nos leva a uma forma de busca por 

legitimação no espaço até então masculino; utilizar-se e caracterizar-se enquanto “homem 

literato” relaciona-se diretamente com essa constante reafirmação feminina de ser igual ao 

homem, para assim serem aceitas nos espaços reivindicados. 

Um apontamento da autora deve ser colocado. Segundo ela, eram as mulheres de 

classes abastadas que vinham se fazendo presentes nos debates intelectuais da época, ou seja, 

já fica claro que as discussões por direitos estavam sendo postas em grupos privilegiados, 

mas também chegando a sujeitos intermediários, como ela própria. De acordo com Anna 

Rosa: “[...], mas presentemente está a cultura intelectual do sexo feminino na classe abastada, 

tão avançada, que os provérbios antigos não se podem aplicar, ao menos na Europa assim 

como nos Estados Unidos, onde as senhoras são doutores em medicina, advogados, e 

formadas em várias outras ciências”134. Deve ser ressaltado que para se formarem nas 

respectivas profissões era necessário mais do que boa posição social, mas também aceitação 

naquele meio social, seja de seus pais ou maridos, que tinham que arcar com as grandes 

despesas necessárias, que não poderiam serem pagas por qualquer família. 

 
133 SANTOS, 1868, p.30-31. 
134 SANTOS, 1868, p.31-32. 
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A atuação de Anna Termacsics dos Santos, em prol dos direitos políticos e contra as 

distinções postas para as mulheres que fossem aptas a exercerem esses direitos, deve ser vista 

e analisada como resultado da dinâmica sócio-política de seu contexto a um nível 

transnacional. Podemos notar essa observação por parte da autora ao longo de todo o seu 

escrito. Numa das partes, escreve-nos: “Todos os dias se aumenta a classe ilustrada, pelo 

menos na Europa como nos Estados Unidos; por isso as funções domésticas não são em tão 

grande escala, que não deixem tempo para ocupações espirituais”135.  Com isso fica claro que 

a autora está pensando a partir de um lugar de privilégio, mulheres abastadas, o que 

demonstra uma distinção sobre a realização das tarefas domésticas, que seriam realizadas por 

outras mulheres, caso este das criadas ou escravizadas, mulheres negras e pardas, que não 

tinham outras oportunidades para além dos serviços subalternos. Para que senhoras brancas 

e letradas, como a autora em questão, pudessem ter tempo para ocupações espirituais, 

relacionadas com a emancipação reivindicada, necessitava explorar o trabalho de outras 

mulheres, não havendo preocupação com outro tipo de mulher. 

Nosso intuito com este trabalho é o de mostrar que o debate pela participação política 

feminina vinha sendo travado desde o século XIX, levantando, questionando, 

problematizando e mostrando as ressignificações que ocorreram com o passar das décadas e 

dos séculos. Um primeiro apontamento deve fazer referência a uma demarcação social nas 

defesas de nossa autora, em relação a mulheres que deveriam ter como obrigatoriedade o 

letramento, pois só assim ocupariam de maneira legítima o mundo da política. Como dito 

anteriormente, a sociedade era majoritariamente analfabeta, o que já coloca um grande 

recorte de inserção feminina. Anna Rosa Termacsics dos Santos generaliza a capacidade 

educacional das mulheres, fazendo uso de seu exemplo: “Nós podemos educar a nós 

mesmas: pode ser que hesiteis pela suposta inferioridade da inteligência da mulher para com 

o homem, mas se assim fosse não me atreveria a pegar na pena para estabelecer a igualdade 

de capacidades”136. Ao colocar esse apontamento, ela se utiliza da sua instrução, que é 

resultado de seu constante interesse por questões literárias, históricas, filosóficas e políticas, 

o que não podia ser aplicado a todas as mulheres, até mesmo àquelas que eram alfabetizadas, 

que não tinham incentivo algum em seguir carreira pública. 

 Outra questão de grande relevância para o debate interseccional está relacionada a 

condição das mulheres escravizadas, que não aparece como uma preocupação de Anna Rosa. 

Para ela, existia apenas uma espécie humana, subdividida entre homens e mulheres e, nessa 

 
135 SANTOS, 1868, p.119-120. 
136 Idem, ibidem, p. 119-120. 
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divisão, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, únicos cidadãos, e privadas 

de atuações que englobassem o ambiente público, generalizando dessa maneira a massa 

feminina presente naquele meio. Segundo ela: “A fazer metade do gênero humano conservar 

sua energia nas funções de uma caseira, mulher e mãe, é um dispêndio da mais preciosa 

matéria que Deus fez na presente constituição da sociedade”137. Nem todas as mulheres 

ficavam reclusas ao doméstico e à maternidade, como mostrado, uma vez que algumas 

vinham se fazendo presentes no público havia muito tempo e em situações marginais. Ou 

seja, a condição de privilégio de mulheres como a autora em questão é bem demarcada no 

decorrer de todo seu texto. 

 A cidadania durante o Império foi tema de diversas pesquisas, nas quais entram em 

debate os avanços e as transformações pelos quais o sistema eleitoral passou. De acordo com 

a Constituição de 1824, eram considerados votantes aqueles que possuíssem renda de 100$ 

(réis) a 200$ (réis), além de libertos e analfabetos. Diante disso, percebe-se uma exigência 

modesta para o voto, vindo a ocorrer algumas mudanças apenas em 1881, com a aprovação 

da Lei Saraiva. Excluindo as mulheres e os e as escravas, o voto estabelecido pela 

Constituição era quase universal e esse fato incomodava muito mulheres como Anna Rosa 

Termacsics dos Santos, dotadas de capacidades intelectuais e com renda igual ou superior ao 

estabelecido, sendo, entretanto, excluídas, vindo a levantar questionamentos ao sistema 

eleitoral vigente138. 

 A diferenciação entre “mulheres” e “mulheres escravas” estava clara para Anna Rosa, 

que se utilizava diversas vezes da escravidão para comparar a situação em que mulheres como 

ela se encontravam. Segundo suas palavras: “Diz-se que as mulheres são companheiras e não 

escravas, que união pode existir nesta sociedade”139. E ainda: “Dizem que as mulheres nunca 

se revoltaram contra a sua escravidão: é evidente que elas consentiram n’este estado de coisas, 

é uma opinião errônea”140. Nesses trechos é possível notar que a autora via muito mais a 

escravidão como um sistema de opressão, sem pensar no caso específico das mulheres 

escravizadas. Ao colocar as mulheres na luta contra a escravidão, Anna inviabiliza a mulher 

escrava, demonstrando-nos uma distinção aparente entre o “eu” e a “outra”, sendo que esta 

última não aparece como sua preocupação no momento de sua escrita. O fato de comparar 

a escravidão com a situação em que se encontrava demonstra-nos, de maneira veemente, 

 
137 SANTOS, 1868, p.29. 
138 Ver mais em: CARVALHO, José Murilo. A involução da participação eleitoral no Brasil, 1821-1930. 
In: CARVALHO, José Murilo; CAMPOS, Adriana Pereira (orgs.). Perspectivas da cidadania no Brasil Império. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
139 SANTOS, op. cit., p.71-72. 
140 Idem, ibidem, p.98. 
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esses mundos distintos e demarcados por questões de classe e de raça. Segundo Ângela 

Davis, nos Estados Unidos, naquele mesmo contexto, “mulheres brancas do Norte [...] 

frequentemente evocavam a metáfora da escravidão quando tentavam expressar suas 

respectivas opressões”141. O mesmo caso pode ser pensado no Brasil. 

 Diante disso, podemos pensar o caso norte americano da ex escravizada e analfabeta 

Sojouner Truth, que foi a única mulher negra a participar da convenção de Akron, e no qual 

proferiu um discurso derrubando as alegações de que a fraqueza feminina era incompatível 

com a aquisição do direito ao sufrágio, utilizando para isso de sua própria experiência. 

Segundo ela:  

 

Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a 
mim! Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto 
quanto um homem – quando eu consegui comida – e aguentava o chicote da 
mesma forma! Não sou eu uma mulher? Dei à luz a treze crianças e vi a 
maioria ser vendida como escrava e, quando chorei em meu sofrimento de 
mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu! Não sou eu uma mulher?142 

 O caso de Truth nos revela por meio da experiência de seu corpo, que a diferença e 

a exclusão ditada as mulheres, sobretudo as negras, eram construções que não se aplicavam 

ao seu caso, mostrando-nos como as experiências dessas mulheres oitocentistas passavam 

por diferenças gritantes no quesito de opressão, no qual o racismo e o sexismo eram 

fortemente presentes e implicavam de forma mais desigual na vida das mulheres negras, 

sejam elas livres ou escravizadas.  

De acordo com Sandra Lauderdale Graham, no contexto da segunda metade do 

século XIX, sobretudo a partir de 1860, o número de mulheres que trabalhava como criadas 

no Rio de Janeiro era alto. Elas eram não apenas escravizadas, mas também mulheres livres, 

desempenhando na casa de suas senhoras e senhores os papéis dos serviços 

domésticos.  Essas mulheres, que faziam parte do meio social e sofriam com os resquícios 

da escravidão, tinham poucas oportunidades para além dos serviços subalternos como 

criadas143. As poucas mulheres atuando profissionalmente no mundo do trabalho durante 

esse período incluíam parteiras, musicistas, professoras e freiras, sendo todas elas mulheres 

brancas, caso este da senhora Termacsics. O âmbito do trabalho doméstico contava com 

mucamas, amas de leite, cozinheiras, costureiras, carregadoras de água, lavadeiras, 

engomadeiras, funções exercidas majoritariamente por mulheres negras ou pardas e que eram 

 
141 DAVIS, Ângela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. p.46. 
142 DAVIS, 2016, p.71. 
143 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-1910. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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fundamentais para a manutenção dos serviços da casa. Para algumas senhoras, sobretudo 

para aquelas que residiam sozinhas e já contavam com certa idade, como no caso de Anna, 

criadas e escravizadas, além de executarem os serviços domésticos, residiam nas casas das 

suas senhoras por companhia, reafirmando como para que as mulheres brancas pudessem se 

emancipar das funções domésticas, necessitava-se de colocar outras mulheres no estado de 

opressão que elas tanto reivindicavam. 

De acordo com Anna Rosa Termacsics dos Santos, a situação em que as mulheres se 

encontravam era de completa escravidão, na qual eram privadas de qualquer direito civil ou 

político. Cabe, nessa comparação, um adendo, a fim de destacar como funcionava o sistema 

escravocrata oitocentista. Homens negros e mulheres negras viviam em condições precárias 

e eram tidos como propriedades de seus patrões e patroas; mesmo após a liberdade não 

tinham segurança ao transitarem pelas ruas, não detinham direitos civis, muito menos 

políticos, eram objetos de compra e venda, viviam em lugares insalubres, sofriam maus tratos 

e tinham uma péssima alimentação144. Resumidamente, conforme já se percebe, com toda a 

certeza Anna Rosa não vivia da mesma maneira que os escravizados negros e negras, de 

forma que sua comparação se encaixa apenas em relação à privação dos direitos civis e 

políticos, fatores mínimos se comparados a todo o resto. Além do mais, apesar de ter visto 

a escravidão como uma "mancha", para um país que se dizia civilizado, a autora esteve imersa 

no sistema, comprando e alugando escravizados. 

Sabemos que, em alguns momentos de sua vida, Anna Rosa Termacsics dos Santos 

contou com escravizadas, sempre mulheres, para realização dos serviços domésticos, além 

de ter anunciado a venda delas para outros serviços em periódicos, como se segue:  

 
VENDE-SE uma preta perfeita cozinheira, lavadeira e engomadeira, sabendo 
fazer doces, aprontar um chá, etc., com duas filhas, uma parda de 12 para 
13 anos, a qual sabe coser e engomar sofrível, e uma negrinha de 7 para 
8 anos; para ver e tratar, na rua dos Inválidos, n.57, casa particular145. 

 

Ao nos depararmos com as informações de sua presença nesse meio escravocrata, em 

que ainda alugava suas escravizadas para outros serviços, inclusive as menores, poderíamos 

ter sido levados a pensar que esse fato se mostra incoerente com todas as suas reivindicações. 

Entretanto, ao período, isso era extremamente comum e estava relacionado a todo o 

contexto social em que os escravizados eram propriedades de seus senhores e senhoras, e 

não sujeitos, movimentando a estrutura econômica do país. O fato de uma mulher como 

 
144 CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: ilegalidade e costume do Brasil oitocentista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. 
145 Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. Ed. 88, 31 de mar. 1857, p.4. 
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Anna Rosa Termacsics ter sido proprietária de negras está intimamente ligado a questões 

financeiras e a investimentos, maneiras pelas quais conseguia lucro ao alugá-las para outras 

casas, além, é claro, da dinâmica escravocrata movimentar a política do Império. 

Para além dos fatores financeiros, também podemos elencar a sua vida como uma 

mulher solteira como uma das motivações que a levou a ter escravizadas. Como se sabe, 

muitas criadas e escravizadas agiam como companhias para suas senhoras que residiam 

sozinhas, seja por questões de viuvez, seja por solteirice. Todos os anúncios que encontramos 

trazem a adjetivação "muito fiel", pelo fato de ter sido uma característica fundamental para 

que os patrões ou patroas optassem pela escolha dos serviços: “Aluga-se uma preta, que lava 

e engoma perfeitamente, afiança se que é muito fiel; na rua do Lavradio n.15, sobrado”146. 

Essas mulheres deveriam ser, no período em que permanecessem em tal função, 

profundamente leais a seus patrões e patroas e caso isso não acontecesse eram duramente 

castigadas, inclusive fisicamente. 

  No decorrer dos anos, ao que tudo indica, Anna Rosa não contou com escravizadas 

fixas, publicando anúncios para aluguel e/ou compra. Em 1869, por exemplo, foi possível 

localizar mais dados sobre sua procura por criadas e acreditamos que esse fato esteja 

relacionado ao avançar da idade. Encontrando-se então com 48 anos, podemos falar em um 

aumento da necessidade dos serviços e da companhia de uma criada, tornando-se um fator 

mais urgente em sua vida. O anúncio apareceu em algumas edições consecutivas do Jornal do 

Commércio e um deles chamou nossa atenção: “Precisa-se de uma criada para servir uma 

senhora só: quer-se uma pessoa fiel e sem vícios, sendo escrava deve ser afiançada por seu 

senhor; sendo livre, deve trazer informações de si, para tratar, na R. Sete de setembro n. 223, 

1° andar, de manhã até as 8 horas”147. Através do anúncio, podemos notar a presença desses 

dois grupos de mulheres que começam a estar muito presentes durante o Segundo Reinado: 

as mulheres escravizadas, que também podiam exercer serviços em casas de outros senhores 

e senhoras com a aceitação de seus donos; e as mulheres livres, que buscavam formas de 

sobrevivência, trabalhando em casas de famílias, sem muitas oportunidades de emprego após 

a liberdade. 

A vida de Anna Rosa Termacsics dos Santos foi repleta de mudanças, seja alugando, 

vendendo e procurando os serviços de mulheres escravizadas e criadas, seja também em 

busca de caixeiros e moleques, fatores relacionados indubitavelmente a sua posição social, 

que perpassava por momentos de instabilidade e que também necessitava de sujeitos para 

 
146 Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. Ed. 289, 10 de out. 1871, p.1. 
147 Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. Ed. 144, 25 de mai. 1869, p.4. 
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exercerem as funções de sua casa para assim poder ter tempo para suas atuações públicas. 

Ao mesmo tempo em que precisava de uma criada para a execução dos serviços, ela também 

procurava se empregar em casas de família, obviamente, exercendo funções completamente 

distintas daquelas mulheres que lhe serviam, atuando como governanta, uma vez que era uma 

senhora letrada, educada e com portes iguais aos das senhoras imersas na elite.  

O trabalho de Ângela Davis em seu livro Mulheres, raça e classe é significativo e nos ajuda 

a pensar o caso brasileiro. A autora analisa, no mesmo contexto, embora nos Estados Unidos, 

a partir de uma perspectiva histórica, os movimentos abolicionista e sufragista americanos, 

este último no qual mulheres letradas, como Anna Rosa, se engajaram, inicialmente, a favor 

da abolição da escravidão, muitas por incentivo de seus maridos e, posteriormente, na 

reivindicação por seus direitos políticos. As oportunidades e o acúmulo de experiências 

políticas no decorrer de todo o movimento pró-abolição, participando em convenções e 

associações por todo o país, foram fundamentais para o surgimento da reivindicação pela 

participação feminina na política, votando e sendo eleitas. O caso americano rapidamente 

propagou a causa sufragista por todo o mundo, fato que pode explicitar as grandes 

semelhanças presentes em outros países, aumentando em muito o número de mulheres que 

viriam a se engajar na causa. Surgiam, por todos os Estados Unidos, cada vez mais, 

associações femininas que se organizavam e faziam intervenções políticas em prol do voto148. 

As senhoras americanas só viram uma oportunidade real e se sentiram motivadas a 

lutar em prol de seus direitos quando o fim da escravidão foi se tornando uma realidade 

concreta para aqueles homens negros e também para as mulheres negras, levantando, 

inclusive, a possibilidade de ampliação de direitos para essas pessoas, explicitada na décima 

quarta e na décima quinta Emendas Constitucionais, apresentadas pelos republicanos e com 

interesses políticos voltados para a hegemonia do partido após Guerra Civil. Diante disso, as 

sufragistas encabeçaram uma campanha contrária à proposta presente na décima quarta e 

quinta emendas, levando à disseminação de discursos em que a inferioridade das raças era 

reforçada, e à aceitação de apoios diversos na busca pelo sufrágio feminino, até mesmo de 

políticos pró-escravidão, como foi o caso do congressista James Brooks. De acordo com 

Ângela Davis: 

 
Ao representar os interesses da classe de ex-proprietários de escravos, o 
Partido Democrata procurava impedir a extensão do voto à população negra 
masculina do Sul. Por isso, muitos líderes democratas defendiam o sufrágio 
feminino como uma medida calculada contra seus oponentes republicanos149.  
 

 
148 DAVIS, 2016. 
149 Idem, ibidem, p.89. 
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Todo o processo de reivindicação do voto feminino nos Estados Unidos esteve 

profundamente marcado por fatores relacionados à classe e à raça. As mulheres negras, uma 

vez libertas, não estavam incluídas na proposta de participação política feminina, e era tido 

como inimaginável que analfabetas e ex-escravizadas votassem antes de esse direito ser 

concedido àquelas que lutaram pela sua liberdade, senhoras brancas, de boa posição social e 

de conhecimentos ilustrados. A carta de Elizabeth Candy Staton150, escrita para o New York 

Standart em 1865, deixa clara essa separação entre as reivindicações femininas em oposição 

às dos negros e negras, na qual a sufragista se mostrava determinada a impedir a conquista e 

o progresso da população negra antes das mulheres brancas, ou seja, uma ideia de 

superioridade da mulher branca sobre a negra. 

 Como o contexto intelectual brasileiro oitocentista esteve atento a todos os debates e 

ideias que circulavam a nível internacional, especialmente em países da Europa e no próprio 

Estados Unidos, tornam-se claras as grandes semelhanças presentes, sendo o discurso aqui 

produzido o resultado de um contato com e das apropriações das ideias desses outros países, 

além de todo o contexto mundial em que teorias médicas viriam a explicar a inferioridade 

das raças. Estes dois mundos distintos, para criadas/escravizadas e para mulheres brancas e 

letradas como Anna Rosa Termacsics dos Santos, estavam bem delimitados a época e 

devemos ter em mente o uso de uma distinção para além de gênero, pensando também nas 

interferências de raça e classe na constituição das opressões dentro da categoria gênero.  

 

Conclusão  

 

Ao expormos alguns pontos sobre a temática das mulheres, neste trabalho, podemos 

chegar a algumas conclusões. Primeiramente, deve ser destacado que as conquistas femininas 

em nossa atual sociedade, sejam elas relacionadas a questões civis, sociais e/ou políticas, 

foram estabelecidas como resultado de demandas e lutas históricas, as quais foram sendo 

resignificadas com o passar dos séculos, incorporando as demandas de distintas mulheres em 

que as intersecções de raça e classe se fizeram fortemente presente. 

Outro ponto está relacionado à participação política das mulheres no Brasil. Essa pauta 

foi incorporada nas discussões femininas em meados do século XIX, sendo os impressos seu 

principal meio difusor, adentrando no século XX com o surgimento do movimento 

sufragista, organizado e ativo até a conquista do voto, de fato, em 1932, no governo do então 

 
150 STATON apud DAVIS, 2016. 
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presidente Getúlio Vargas. Apesar de as mulheres terem conseguido esse direito, podendo 

votar e também serem eleitas, a representação feminina ainda não alcançou o objetivo da 

igualdade, sendo restritiva, pois ainda hoje apenas 10% dos cargos políticos são ocupados 

por mulheres151. No que tange às mulheres negras o número é ainda menor, o que comprova 

que raça e classe interferem e incidem na vida e nas conquistas das mulheres. 

No contexto do Oitocentos no Brasil, período delimitado em nosso trabalho, percebe-

se que a pauta da participação política da mulher e da igualdade de direitos estiveram 

presentes em grupos específicos, tendo como características centrais de seus membros ser 

brancas, com instrução e de formação letrada. Mulheres pobres, escravizadas ou analfabetas 

eram totalmente negligenciadas de qualquer debate que englobasse uma inserção no público, 

ainda mais no político, sendo excluídas por fatores sociais bem demarcados. Resquícios desse 

processo de exclusão permanecem presentes, resultando em desigualdades e hierarquias de 

poder, em que classes de mulheres ainda permanecem sobrepostas, sofrendo, mesmo após 

130 anos da abolição, com os resquícios da escravidão. 

A relativização da escravidão e a invisibilidade que as mulheres negras se encontravam 

durante todo o século XIX, comprova que a preocupação das mulheres brancas e letradas se 

referia muito mais a sua condição individual do que coletiva, ou seja, outras opressões 

vivenciadas também por mulheres, caso este das negras, não apareceram como preocupação. 

Mesmo com o fim da escravidão, em 1888, as mulheres, agora libertas, continuaram expostas 

a uma exploração e a uma violência no quesito de raça e gênero, ficando ainda sem 

oportunidades dignas em seus direitos e buscando estratégias cotidianas de sobrevivência 

naquele meio social. Elas ainda assim não eram vistas como mulheres ideias e, na maioria 

dos casos, continuavam sem aparecer nas preocupações das mulheres brancas. 

Compreender essa movimentação pioneira em prol da participação política feminina 

no Brasil não deslegitima ou invalida todo o processo que acarretou a conquista do sufrágio 

em 1932, mas nos faz entender muito das desigualdades de gênero, raça e classe de nossa 

sociedade, que ainda permanece repleta de preconceitos, fazendo-nos pensar criticamente ao 

produzirmos nossas pesquisas na academia. 

 

 

 

 
151 BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Feminismo e política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 
2014. 
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Resumo: Este artigo busca evidenciar a atuação das mulheres após a implantação do golpe civil-

militar de 1964. Para isso, parte da análise da dupla militância de Heloneida Studart, que 

contribuiu para criar uma nova visão para o movimento pelos direitos das mulheres, ao colocar a 

necessidade da igualdade de gênero como uma etapa necessária para a realização do processo 

revolucionário difundindo esse ideário através de seus livros.   

 

Palavras-chave: feminismo; Estado; poder; PCB. 
 

 

Considerações iniciais 

 

Atualmente, o termo feminismo é largamente utilizado como se seu significado fosse 

autoevidente. Porém, pensar a historicidade do conceito de “feminismo” e os grupos que se 

apropriaram dele pode ser um dos meios pelos quais seja possível desvendar os meandros do 

movimento feminista no Brasil. Estamos considerando que a identificação com o feminismo não 

é algo fixo. A autoidentificação com o feminismo, dentro da abordagem de Stuart Hall152, figura 

como um processo de “tornar-se”, ou seja, uma construção, um processo nunca completado; dessa 

forma, a identificação é “condicional”. Assim, as motivações e os objetivos dos grupos feministas 

que surgiram no País diferiram nas suas percepções do feminismo e na articulação com questões 

específicas das mulheres. Para Céli Pinto: 

 

O feminismo tem provocado militâncias apaixonadas e raivas incontidas. 

Desde suas primeiras manifestações, ainda no século XIX, o movimento foi 

muito particular, pois desafiou ao mesmo tempo a ordem conservadora que 

excluía a mulher do mundo público – portanto, dos direitos como cidadã – e 

 
152 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Orgs.). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000. p. 106. 
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também as propostas revolucionárias, que viam na luta das mulheres um desvio 

da pugna do proletariado por sua libertação153.  

 

Devido a este aspecto, o movimento no Brasil é caracterizado pela multiplicidade de 

manifestações e de pretensões, que transitam entre lutas gerais e específicas promovidas pelas 

mulheres e que “não foi uma importação que pairou acima das contradições e lutas que 

constituíam as terras brasileiras, foi um movimento que desde suas primeiras manifestações 

encontrou um campo de luta particular”154. Cabe considerar também que o sentido do termo 

“feminismo” para o Brasil não é unívoco e varia conforme os diferentes contextos em que a 

palavra é aplicada.  

No país, a primeira fase do feminismo teve como foco a luta das mulheres pelos direitos 

políticos, mediante a participação eleitoral, como candidatas e eleitoras. Esta luta esteve 

definitivamente associada ao nome de Bertha Lutz, que exerceu uma inegável liderança durante 

a década de 1920 e se manteve ligada às causas da mulher até sua morte em avançada idade, na 

década de 1970155. Céli Pinto considera que, de 1932 até as primeiras manifestações nos anos 

1970, ocorreu um período de refluxo do movimento feminista, em que havia pouco espaço para 

as chamadas lutas “particularistas”, pairava no país uma necessidade de se construir uma 

identidade enquanto nação156. Assim, da primeira vertente, marcada pelos direitos políticos, o 

feminismo no Brasil ressurgiu na década de 1970, em meio ao período mais radical da ditadura 

militar, contando com a participação de mulheres que passaram pela experiência do exílio. 

Nas narrativas desse ressurgimento do feminismo brasileiro há datas que têm sido marcadas 

e que são objetos de discussão: 1972, ano em que começaram a aparecer os primeiros grupos de 

consciência em São Paulo e no Rio de Janeiro; 1975, definido pela ONU como Ano Internacional 

da Mulher, período em que surgem grupos que se formam; e, ainda, o primeiro periódico ligado 

a estes, o Brasil Mulher; outra data importante é 1979, ano da Anistia, quando começaram a 

chegar ao Brasil várias pessoas que haviam se exilado, voluntariamente ou por banimento; 

todavia, encontram-se referências à presença de ex-exiladas interferindo nos caminhos do 

feminismo já em 1976, quando do surgimento do periódico Nós-Mulheres157. 

 
153 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 

2003. p. 09.  

154 PINTO, 2003, p. 10. 
155 Idem, ibidem. 
156 Idem, ibidem. 
157 PEDRO, Joana Maria. Corpo, prazer e trabalho. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. 

Nova História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. 
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Essas variações de datas fundadoras estão relacionadas às disputas políticas em jogo, 

disputas estas que, por um longo período, imprimiram uma carga pejorativa ao termo feminismo. 

Devido a essa carga, o feminismo não foi utilizado por indivíduos ou grupos que lutaram por 

emancipação e/ou libertação das mulheres e, até os anos 1960, pelo menos, a rejeição foi 

particularmente forte entre mulheres militantes ou próximas dos movimentos políticos de 

esquerda158. No Brasil, a utilização do termo feminismo pela esquerda era visto como um ato 

desviante da luta maior, uma distração. Porém, ao longo da década de 1960, em função da dupla 

militância de muitas mulheres associadas a esquerda, sobretudo, daquelas filiadas ao Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), os significados foram alterados, de maneira que o feminismo 

brasileiro, associado à segunda onda, ganhou força nos anos 1970, inserido no panorama 

internacional que instituía o Ano Internacional da Mulher (1975), favorável, portanto, à discussão 

da condição feminina.  

Ao mesmo tempo, esse feminismo que ressurgia tinha por contexto as ditaduras latino-

americanas que buscavam silenciar vozes dissonantes. O retorno a essa origem, naquele momento 

e naquele contexto político, remetia à radicalidade posta na questão da mulher como 

fundamentalmente “conflituosa”, tanto no que diz respeito especificamente às relações entre o 

homem e a mulher quanto em todas as relações de poder socialmente instituídas, articulando ainda 

gênero e classe, como foi tantas vezes sublinhado sobre o caráter desse movimento no Brasil. O 

impacto do feminismo internacional e as mudanças efetivas na situação da mulher no país, a partir 

dos anos 60, colocou em xeque a tradicional hierarquia de gênero que afetava tanto os 

movimentos de esquerda quanto a elite política do país. No interior dos movimentos esquerdistas 

começou a surgir células de discussão a respeito do lugar da mulher na sociedade brasileira e na 

própria oposição ao autoritarismo. Essas células ganham força quando a repressão à esquerda se 

fortalece, obrigando-a a repensar novas formas de resistência159. 

Desta maneira, muitas das mulheres dessa esquerda passaram a exercer uma dupla 

militância: dentro do seu partido e nos grupos feministas. Esses últimos, com o reconhecimento 

oficial pela Organização das Nações Unidas (ONU) da questão da mulher como um verdadeiro 

problema social, tornaram-se fachadas para críticas ao regime político estabelecido no país por 

movimentos que atuavam na clandestinidade, como era o caso do Partido Comunista Brasileiro. 

Nessa conjuntura, o movimento feminista que ressurgiu na época apresentava duas características: 

 
158 ABREU, Maira. Feminismo no exílio: o Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris e o Grupo Latino-

Americano de Mulheres em Paris. Dissertação (mestrado em Sociologia) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2010. 

159 SARTI, Cynthia A. Feminismo e contexto: lições do caso brasileiro. Cadernos Pagu, Campinas, n. 16, 

2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010483332001000100003&lng=en&nrm=iso>

. Acesso em: 04 ago. 2017. 
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a primeira, a minimização, por parte dos partidos de esquerda, das pautas específicas das 

mulheres, incluindo-as como parte da problemática maior da desigualdade; a segunda, a presença 

da desigualdade no interior dos movimentos sociais, a qual assumia proporções maiores quando 

se tratava de mulheres pobres, negras, sem-terra160. 

A década de 1970 é um marco importante no que diz respeito ao desenvolvimento de um 

consenso em torno do conceito de feminismo, na medida em que a maior parte dos grupos que 

lutavam por emancipação e libertação feminina passou a reivindicá-lo, apesar das divergências 

políticas. Contudo, o desenvolvimento dessa consciência feminista foi processual e produziu, em 

função de leituras divergentes sobre o desencadeamento, experiências múltiplas. Cynthia Sarti161 

considera o feminismo brasileiro do período como resultante de uma trajetória particular, 

profundamente marcada pelo fundamento de nossa sociedade na desigualdade social e pelo 

contexto de autoritarismo político da ditadura civil-militar, instaurada desde 1964. O feminismo, 

para a autora, refere-se concretamente às mulheres em contextos políticos, sociais, culturais e 

históricos específicos162. Esse contexto, no caso do Brasil, fez com que adquirisse um caráter 

interclassista e uma forte tendência política, em detrimento das questões específicas das mulheres, 

características que serão impulsionadas também pela ação pecebista, como se verá ao longo deste 

artigo, uma vez que o PCB defendia a indissociabilidade imediata entre as lutas contra a ditadura, 

pela possibilidade de organização não clandestina das mulheres e pela igualdade de direitos.  

Dessa forma, a reconstrução do movimento feminista no Brasil na década de 1970 tem 

histórias entrecruzadas e conflitivas, sendo sua própria cronologia objeto de disputas. Embora a 

versão mais difundida aponte para o ano de 1975 como marco fundador do feminismo organizado 

– quando houve a definição, pela ONU, do ano e da década internacionais da mulher e a criação 

do Centro da Mulher Brasileira –, desde o início da década as ideias feministas vinham ganhando 

terreno no país163. Naquele ano foram realizadas a atividade inaugural do Ano Internacional da 

Mulher (AIM) na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), patrocinada diretamente pelo Centro 

de Informação da ONU; a constituição do Centro da Mulher Brasileira (CMB); e a formação de 

diversos outros espaços de articulação de caráter feminista pelo país. O CMB vai ser composto, 

em sua maioria, por pecebistas como Heloneida Studart. Essa dupla militância de Studart e de 

outras ativistas não só modificou o feminismo brasileiro e o próprio PCB, mas também as 

mulheres que dela participaram.  

 
160 PINTO, 2003. 
161 SARTI, Cynthia. O feminismo brasileiro desde os anos de 1970: revisitando uma trajetória. Revista 

Estudos Feministas, Florianópolis, v. 12, n. 2, pp. 35-50, 2004. 

162 SARTI, 2004. 
163 PEDRO, Joana Maria. Narrativas fundadoras do feminismo: poderes e conflitos (1970-1978). Revista 

Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 52, dez. 2006. 
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Estudar a dupla militância, como membro de um partido de esquerda e feminista, de 

Heloneida Studart, é tentar saldar uma grande dívida histórica com a memória das feministas de 

esquerda (socialistas, comunistas, anarquistas e aquelas que atuaram na guerrilha urbana). 

Mulheres que, além da luta de enfrentamento com a sociedade machista e patriarcal, também 

tiveram grandes embates no interior de suas organizações para serem reconhecidas como sujeitos 

políticos. No presente artigo, almejo, então, dar visão à atuação das mulheres após a implantação 

do golpe civil-militar de 1964. Para isso, parto da análise da militância de Studart, a qual não só 

estabeleceu uma nova visão para o movimento pelos direitos das mulheres – visando à não 

subordinação às lutas que apareciam no centro dos debates da esquerda –, como também colocou 

a necessidade da igualdade de gênero como uma etapa necessária para a realização do processo 

revolucionário difundindo esse ideário através de seus livros164.  

Dessa forma, essas mulheres militantes ao assumirem um duplo papel de luta, contra a 

repressão política e contra o machismo, revelaram uma tensão entre a experiência histórica 

contemporânea das mulheres e sua exclusão dos esquemas de pensamento, o que torna esse 

empenho absolutamente imprescindível para o empoderamento da categoria social por elas 

constituída. 

 

A chegada ao Rio 

 

Heloneida Studart chegou ao Rio de Janeiro após lançar um livro de contos no Ceará, em 

1952, sob patrocínio da Ala Feminina da Casa de Juvenal Galeno165. No mesmo ano, na Capital 

 
164 Quanto aos livros de Heloneida Studart, refiro-me àqueles compreendidos entre sua atuação na biblioteca 

volante do Sesi e o lançamento de sua candidatura, em 1978. A escolha ocorreu por esses livros terem como 

contexto, em suas narrativas, a militância no PCB, o feminismo, o trabalho no CMB e a vivência durante a 

ditadura civil-militar. São eles: A culpa (1964); Deus não paga em dólar (1968); A mulher, brinquedo do 

homem? (1969); A Deusa do rádio e outros deuses (1970); O pardal é um pássaro azul (1975); Mulher 

objeto de cama e mesa (1975); A primeira vez... à brasileira (1975). Para mais sobre a escrita da autora e 

militante, ver: SOUZA, Ioneide Maria Piffano Brion de. De feminino a feminista: a transformação na escrita 

literária dos romances de Heloneida Studart. Tese (doutorado). 169p. Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil, Programa de Pós-graduação em História, Política e Bens Culturais, 

Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2014. 
165 A Casa de Juvenal Galeno foi criada em 27 de setembro de 1919 por Henriqueta Galeno, filha de Juvenal 

Galeno, como homenagem dos familiares ao patriarca da família. Inicialmente, a casa pretendia seguir os 

padrões dos salões literários franceses, constituindo- se em um palco de recitais, palestras, conferências, 

números de canto, audições ao piano, concertos de violões e danças. No entanto, a partir de meados da 

década de 1920 a Casa passou a abrigar os poetas que ainda não tinham nome conhecido nos meios 

cearenses e, sobretudo, a abrigar aqueles que desejassem desenvolver uma representação de Brasil e de 

cultura Nordestina. Em 1936, foi criada a Ala feminina com o objetivo de congregar a cultura da mulher 

cearense, que tinha na própria Henriqueta, um de seus nomes mais representativos. A maioria das mulheres 

membros da agremiação provinha de famílias abastadas e tradicionais da região e já tinha alguma ligação 

com as letras. Para mais, ver:  SOUZA, Ioneide Maria Piffano Brion de. De feminino a feminista: a 

transformação na escrita literária dos romances de Heloneida Studart. Tese (doutorado em História, Política 
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Federal, sob amadrinhamento de Rachel de Queirós, lançou seu primeiro romance e ingressou na 

faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tudo levava a 

crer que a escritora seguiria os passos de tantos outros intelectuais vindos do Nordeste, isto é, 

acabaria fazendo parte da roda da Livraria e Editora José Olympio.  

No entanto, o caminho de Studart foi diferente daquele trilhado por seus conterrâneos. Seus 

romances, mais preocupados em revelar o mundo de violência vivenciado pelos segmentos 

oprimidos, como o das mulheres, e menos com os problemas sociopolíticos da região do Nordeste, 

não a credenciou para a seleta roda da intelectualidade da Livraria. Para se manter enquanto 

escritora, Studart teve que buscar um trabalho que permitisse angariar capital suficiente a ser 

investido na produção de seus romances, uma vez que não podia contar com ajuda financeira 

vinda de sua família e nem com a chancela de membro da "Casa" José Olympio. Então, lançando 

mão de seu conhecimento como cientista social e romancista, escreveu uma tese sobre a favela 

que chamou a atenção dos diretores do Serviço Social da Indústria (SESI), que a convidaram para 

comandar uma biblioteca ambulante em meados de 1952166. Dessa forma, de trabalhos 

esporádicos passou a executar uma função com carteira assinada no SESI.  

Desdobrando-se entre outras atividades profissionais e a produção literária, que sozinha 

não lhe garantia o sustento, a escritora foi cada vez se distanciando mais do estilo que marcava os 

autores nordestinos. Seu trabalho frente à biblioteca móvel consumia-lhe muito tempo, mas 

permitia-lhe, cada dia da semana, estar em diferentes conjuntos habitacionais onde a maioria dos 

residentes eram operários167. Em entrevista concedida a Marieta de Moraes Ferreira e Américo 

Freire em 1999, Studart afirmou que o trabalho na biblioteca móvel foi responsável por sua 

politização, uma vez que passou a ter uma aproximação mais direta com os operários e com a 

injustiça social168. Cabe ressaltar, também, que a partir dos contatos travados no SESI, a escritora 

iniciou sua contribuição semanal nos jornais Correio da Manhã e Diário de Notícias. Em ambos, 

a autora escrevia artigos e crônicas versando sobre as condições de vida dos trabalhadores 

brasileiros. Além disso, foi nos conjuntos habitacionais que ela teve os primeiros contatos com o 

PCB.  

Heloneida Studart entrou na década de 60, então, demonstrando cada vez mais 

proximidade de uma literatura centrada no proletário do que em questões regionalistas. Foi assim 

 
e Bens Culturais) - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, Programa 

de Pós-graduação em História, Política e Bens Culturais, Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2014. 
166 CUNHA, Cecília. Uma escritora feminista: fragmentos de uma vida. Estudos feministas, Florianópolis, 

n.16, v. 1, 2008. 

167 FERREIRA, Marieta de Moraes; ROCHA, Dora; FREIRE, Américo (orgs.). Vozes da oposição. Rio de 

Janeiro: Grafline, 2001. 

168 FERREIRA, ROCHA e FREIRE, 2001. 
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que, no ano de 1963, ainda estando à frente da biblioteca itinerante do SESI e tendo forte 

influência sobre as lideranças do SENAI, SESC, SENAC e LBA, fruto de sua escrita cada vez 

mais voltada para a desigualdade social, aproximou-se de José Cândido Filho, militante do Partido 

Comunista, e juntos criaram o Senalba (Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, 

Recreativas, de Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Município do Rio 

de Janeiro). Primeiro, ambos criaram uma associação profissional da qual ele foi presidente e 

Studart, vice. Posteriormente, pediram a carta sindical e, neste processo, a escritora contou com 

a ajuda de Hércules Correia – que, naquele tempo, era o presidente do Comando Geral dos 

Trabalhadores (CGT), que hoje equivaleria à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e também 

estava no comando do Pacto de Unidade e Ação (PUA) –, que a ajudou a conseguir a referida 

carta, a qual saiu no fim do ano de 1963. Uma vez transformada a associação em sindicato – o 

Senalba propriamente dito –, Studart, Cândido Filho e Correia alugaram uma sede na Cinelândia, 

mantendo-se a presidência de Cândido Filho e a vice-presidência de Studart. Logo de saída, o 

sindicato organizou uma greve que teria conseguido um aumento de 40% para a categoria169. 

O ano seguinte, 1964, seria decisivo para Heloneida Studart. A deflagração da ditadura 

civil-militar no Brasil não só marcou o fim a democracia, como também representou o triunfo dos 

ideais conservadores no país. Com a vitória dos militares, a classe média conservadora saiu às 

ruas para comemorar com faixas e palavras de ordem. O Brasil havia se tornado um “país livre 

da ameaça do comunismo ateu”. Os militares, “novos donos do poder”, ignoravam a existência 

do Poder Legislativo e da Constituição, passando a emitir decretos chamados Atos Institucionais 

(AI), que regulamentavam o novo regime170. O novo regime instaurado se baseava na Doutrina 

de Segurança Nacional e na defesa do Ocidente cristão, expressão utilizada de maneira recorrente 

pela direita do período, para quem o mundo estava dividido em dois polos antagônicos: Ocidente 

cristão e Oriente comunista171.  

Desenvolver uma militância antissistêmica, antiditatorial, ou ainda que esbarrasse em 

pilares do chamado sistema patriarcal, naquele contexto, era muito arriscado. E Studart perceberia 

isso muito cedo, uma vez que, em 1966, ao assumir a presidência do Senalba e promover algumas 

greves por melhoria salarial, recebeu uma portaria que a destituía do cargo e, dois dias depois, foi 

 
169 FERREIRA, ROCHA e FREIRE, 2001. 
170 FICO, Carlos. O golpe de 1964: Momentos decisivos. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 

171 WASSERMAN, Claudia; GUAZZELLI, Cesar Augusto Barcellos. Ditaduras militares na América 

Latina. Porto Alegre: UFRGS, 2004. KOCH, Ana Maria. Catolicismo ultramontano no ideário de Golbery 

do Couto e Silva. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História - ANPUH. São Paulo, jul. 2011. Disponível 

em: 

<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300712537_ARQUIVO_anamariakochcomunicacao

.pdf>. Acesso em: 03 ago 2013. 
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detida e levada para o presídio de São Judas Tadeu, no Rio de Janeiro, onde permaneceu por 12 

dias. Ao sair do presidio, se viu demitida do seu trabalho no SESI e dos muitos jornais para os 

quais escrevia, os quais não queriam ter o nome atrelado a uma ex-presa política172. Nesse 

momento, ela se filia formalmente ao Partido Comunista do Brasil (PCB), tornando-se um 

membro partidário efetivo. Assumindo novas responsabilidades políticas, fortaleceu ainda mais 

os nexos entre sua prática literária e a militância, transformando seus romances em registros cada 

vez mais sensíveis, quase “orgânicos”, de sua vivência no PCB. Em grande medida, sua literatura 

passaria a focar em personagens e enredos que destacassem nem tanto a ação dos “proletários” 

em si, mas principalmente a dos “comunistas” e de seus simpatizantes, de qualquer origem ou 

condição de classe.  

 

A entrada no Partidão 

 

Heloneida Studart entrou para o Partidão173 no momento em que este, por estar vivendo um 

novo período de obscuridade oriundo do golpe civil-militar de 1964, que sepultava o projeto 

político do partido, baseado na revolução pacífica, tentava se reestruturar. Ainda que sob a égide 

do regime militar e sofrendo rupturas internas, a linha estratégica do partido não foi modificada e 

se manteve a ideia de uma revolução por etapas. Tendo adotado os estatutos da Internacional 

Comunista (IC), o PCB elaborou seu programa político baseado numa análise em que as 

condições econômicas do país eram uma mistura do capitalismo agrário com o capitalismo 

industrial; o Brasil era independente politicamente, mas economicamente dependente do 

imperialismo. Nessa situação, os grupos sociais ligados aos interesses do capitalismo agrário se 

mostravam conservadores, mas aqueles ligados ao capitalismo industrial poderiam realizar a 

revolução democrática burguesa, que estaria na base das transformações políticas e econômicas 

necessárias ao desenvolvimento do capitalismo174. 

 
172 FERREIRA, ROCHA e FREIRE, 2001. 
173 Como foi apelidado por seus membros o Partido Comunista Brasileiro após a saída, em fevereiro de 

1962, do grupo liderado por Amazonas, Grabois e Pomar que fundaram uma nova organização, com o nome 

de Partido Comunista do Brasil, adotando a sigla PCdoB e vinculando sua orientação à política da China 

Popular. A saída do grupo stalinista permitiu a ascensão dentro do PCB do grupo liderado por Jacó 

Gorender e Mário Alves, que conquistou posições importantes dentro da máquina partidária. O PCB nesse 

período se engajou na campanha pela legalização do partido e pelo reatamento de relações diplomáticas e 

comerciais com a URSS, desenvolveu uma intensa atuação na luta pelas reformas de base e participou 

ativamente da campanha por um plebiscito que restituísse a João Goulart seus poderes presidenciais. [cf. 

PCB. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-comunista-

brasileiro-pcb>. Acesso em: 14 jan 2018.]  
174 CARONE, Edgard. PCB: vinte anos de política. 1958-1970 (Documentos). São Paulo: LECH, 1982. 
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Para o partido, o essencial naquele momento era estreitar as suas ligações com as grandes 

massas da cidade e do campo, ganhando-as para uma ação unida contra a ditadura sem que fosse 

necessário pegar em armas. Para isso, os intelectuais cooptados para o Partido – como Studart – 

formariam, juntamente com o proletariado, uma aliança revolucionária. Aliança que, segundo 

Luiz Gustavo Freitas Rossi175, almejava responder à pergunta do que deveríamos ou poderíamos 

ser como nação. A resposta a essa indagação passava por uma reinterpretação do passado nacional 

e pela construção de projetos daquela que se constituiria como nação. Nesse processo, os 

romancistas da “geração de trinta”, da qual Heloneida Studart descendia, inauguraram para o 

Partido o “romance brasileiro”176, em que havia uma valorização do ser povo e ser trabalhador, 

que desnudava um problema social de âmbito nacional e que casava perfeitamente com os ideários 

do PCB177.  

A filiação ao PCB deixou marcas profundas em Studart, que as refletiu em sua escrita. A 

adesão implicava aceitar ou conviver com a ideologia e com as normas partidárias, as quais 

incluíam a disciplina e o cumprimento das mais variadas tarefas e habitus que deveriam ser 

incorporados pelos intelectuais que aderiam ao partido. Essa fase marcou o início de uma 

literatura de luta e revolta na escrita de Studart, que desenvolveu uma narrativa centrada no 

movimento de massa, sem heróis. As obras contavam com a presença de um protagonista bem 

fragmentado, beirando um anti-herói fixando vidas miseráveis sem piedade, mas com revolta. 

 
175 ROSSI, Luiz Gustavo Freitas. As cores e os gêneros da revolução. Cadernos Pagu, Campinas, n. 23, 

jul.-dez. 2004. 

176 Também conhecido como romance proletário. Este termo foi tomado pelos autores da época com uma 

acepção mais genérica, e com o intuito de esquadrinhar palmo a palmo a miséria do país, incorporando os 

“pobres” à cena política e intelectual. “Proletário”, então, terminaria por designar todo e qualquer indivíduo 

que trouxesse em si um “ar de revolta”, que estivesse contra o “sistema” ou, de alguma forma, à margem 

da sociedade. Assim sendo, para os escritores de 1930, “proletários” seriam desde trabalhadores rurais, 

passando por estivadores, vaqueiros, militantes, miseráveis, prostitutas, malandros, boxeurs, capoeiristas, 

retirantes, desempregados, crianças, homossexuais, inválidos, mendigos, viúvas desamparadas, pescadores, 

jovens intelectuais, soldados, até o operário urbano. Além dessa terminologia há outras como: “romance 

social”, “regionalista”, “de esquerda”, “engajado”, “revolucionário”, “intimista”, “psicológico”, “católico”, 

nordestino (termo usado pela livraria e editora José Olympio). Para este estudo, optou-se por usar a 

designação de “romance de 30” que, segundo Simone Ruffato (2007, p. 253), é de fato uma solução “menos 

rígida” para encarar o período, e possibilita ao leitor o acesso às obras sem as – por vezes – engessantes 

categorias literárias. O que, num primeiro plano, é por impulso associado ao tal “regionalismo”, ou aos 

escritores do Norte, foi, na realidade, um momento de tensão política generalizada (no Brasil, os 

movimentos que levaram à Revolução de 1930; a instituição do Estado Novo em 1937; no mundo todo, os 

embates que culminaram na II Guerra), que se refletiu na literatura de diversas maneiras, todas elas 

norteadas pela necessidade de adoção de uma postura ideológica de direita ou de esquerda – daí variarem 

tanto suas correntes literárias. Além disso, embora a data em destaque seja 1930, os romances com 

características abordadas no texto podem ser encontrados até o início da década de 1950. [cf. RUFFATO, 

Simone. O romance de 30. Revista do IEB, São Paulo, n. 44, pp. 251-255, fev. 2007. Disponível em: < 
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/download/34571/37309/>. Acesso em: 14 jan. 2018.] 

177 ROSSI, 2004. 
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Mostravam-se mais como crônicas e panfletos do que romances no sentido burguês, pretendendo 

fazer do leitor um inimigo da outra classe.  

Assim, usando as palavras de Rossi178, ao falar de Jorge Amado e seu romance, podemos 

caracterizar bem a escrita de Studart no momento. A escritora se aproximou, na década de 1960, 

do que seria um escritor proletário voltado, antes de tudo, a provocar a revolta nos que liam sua 

obra. Heloneida Studart usou essa modalidade literária como um instrumento de transição e de 

acirramento de conflitos, formulada nos termos de um “panfleto” doutrinário para a prática 

revolucionária. Tratava-se de uma literatura “anti-burguesa” que forjava um sentido de massa, de 

povo e do popular pregado ao pertencimento à classe proletária, procurando alargar esse 

pertencimento a todos aqueles que, de alguma maneira, encontravam-se numa situação de 

exclusão e de subordinação. 

No entanto, segundo Palamartchuk179, o casamento entre intelectuais e o PCB não era tão 

perfeito assim como o partido desejava propagandear. Os intelectuais, quando filiados, viam-se 

impedidos de alcançarem postos elevados na direção partidária, o que ainda era pior para as 

mulheres, muitas vezes colocadas em posições subalternas dentro do próprio partido. De uma 

maneira geral, os intelectuais, embora emprestassem seus nomes para propagandear e dar 

prestígio à organização, muitas vezes eram cerceados em sua atividade criadora e, por mais que 

se esforçassem, acabavam tendo grandes dificuldades em permanecer no PCB. Com Heloneida 

Studart não foi diferente, pois o estopim para os desentendimentos da autora com o Partidão foi, 

sem sombra de dúvida, a impossibilidade de, dentro do partido, ser abordada diretamente aquela 

que seria a questão norteadora de seu projeto literário: a mulher180. 

 

O PCB e a mulher 

 

A despeito do reconhecimento da fundamental participação feminina nos processos 

políticos do partido, o PCB tinha dificuldades em superar os papéis tradicionais da mulher na 

família e na sociedade. Apesar de teoricamente concordar com o posicionamento marxista, que 

apontava para a necessidade de emancipação da mulher, o PCB ainda preservava a visão de dona 

de casa e mãe, o que fica evidenciado no documento Em marcha para um grande Partido 

 
178 ROSSI, 2004. 
179 PALAMARTCHUK, Ana Paula. Os novos bárbaros: Escritores e comunismo no Brasil (1928-1948). 

Tese (doutorado em História Social) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de 

Campinas. Campinas, 2004. 

180 PALAMARTCHUK, 2004. 
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Comunista de massa, de 1946, escrito por Luís Carlos Prestes, no item “Acelerar a organização 

de um poderoso movimento feminino de massas”:  

 

Para acelerar a organização de um grande e poderoso movimento feminino de 

massas cabe ao nosso Partido superar nesse terreno suas debilidades, a começar 

pela subestimação do trabalho específico entre as mulheres. Precisamos ter em 

cada organismo do Partido, desde as células até o Secretariado Nacional, 

encarregados especiais do movimento feminino. [..] É indispensável fazer em 

cada organismo do Partido acurado estudo das condições em que vive a 

mulher, dos obstáculos que representam suas pesadíssimas tarefas domésticas 

à possibilidade de qualquer atividade nas fileiras de nosso Partido, de maneira 

a reduzir ao mínimo possível as exigências estatutárias para que a mulher possa 

ser militante comunista, possa progredir politicamente como ativista de nosso 

Partido sem prejudicar suas tarefas domésticas. Outro assunto a estudar é o da 

vantagem ou não, da necessidade ou não, de permitir em nosso Partido a 

existência de células femininas, quer dizer, exclusivamente de mulheres181. 

 

A formação de órgãos especiais para a mulher, como visto na citação acima, não se baseava 

na constatação da especificidade da condição feminina, nem na necessidade de uma luta 

específica. Na verdade, a “questão da mulher” era diluída nas relações de classe, de modo a negar 

qualquer particularidade que justificasse a indispensabilidade de uma práxis e de instrumentos 

mediatórios específicos para a superação da opressão das mulheres. Nessa visão, toda a atividade 

prática, em vista do escopo último da revolução social, deveria ser canalizada para a conquista e 

a preparação das “massas atrasadas” pelo partido, tomado como a única organização 

verdadeiramente vanguardista. Não surpreende que o movimento feminista fosse rejeitado como 

diversionista em relação ao escopo último da revolução, bem como divisionista em relação à 

necessária unidade da classe operária. 

As organizações femininas, cuja formação era incentivada nas resoluções da III 

Internacional, não deveriam, então, concentrar-se em interesses "mesquinhos" das feministas, mas 

mobilizar e organizar as mulheres para a revolução socialista, ampliando o contingente dos 

revolucionários. Uma vez “conquistadas” para a “luta de classes”, as mulheres não ocupavam os 

mesmos postos, nem exerciam as mesmas funções que os homens. A divisão hierárquica de 

trabalho no interior da organização partidária tendia a excluir as mulheres das funções 

politicamente mais relevantes, de maior poder decisório, e a atribuir-lhes as funções 

tradicionalmente “femininas” (secretariar, limpar etc.). Em sua maioria, as organizações de base 

femininas realizavam mais o trabalho de agitação e de propaganda, deixando de lado a tarefa 

fundamental para a qual foram criadas, isto é, mobilizar e organizar as mulheres partindo das 

 
181 PRESTES, Luís Carlos. Problemas atuais da democracia. Rio de Janeiro: Vitória, 1947. Disponível em: 

<http://www.marxists.org/portugues/prestes/1947/democracia/>. Acesso em: 10 de out. 2014.  
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reivindicações específicas, das lutas contra a carestia, pelo congelamento dos preços, em defesa 

da infância e levando-as até as lutas democráticas e emancipadoras. 

Apenas posteriormente o partido mudaria seu posicionamento diante da opressão sofrida 

pela mulher. A ditadura civil-militar brasileira fez com que a esquerda realizasse uma autocrítica 

de sua atuação, redefinindo e ampliando seus espaços e suas formas de luta. A entrada das 

mulheres nesse novo cenário delineado pela esquerda vai, então, ao encontro da luta contra a 

ditadura. Nesse contexto, o PCB dialogou intensamente com o movimento feminista de segunda 

onda, ou seja, com aquele feminismo que ressurgiu a partir da consciência de que a mudança pura 

e simples das leis não seria suficiente para transformar as estruturas ideológicas, pautadas em leis 

consideradas de cunho patriarcal. Em outras palavras, para esse movimento, a conquista jurídica 

não era capaz de mudar os parâmetros da subordinação feminina182.  

Com isso, foi reestruturado, no aparato partidário pecebista, “uma linha política partidária 

própria e abrangente visando dar conta de intervir qualificadamente nos espaços de organização 

autônomos de mulheres”183. A participação das mulheres na militância política no PCB, assim 

como em outras organizações, aparece como um indicativo de ruptura dos padrões sociais nos 

papéis tradicionais de gênero. Nesse período, a pujança do movimento feminista suscitou uma 

série de questões para o movimento socialista e para muitas militantes, inclusive para Heloneida 

Studart, que começaram a questionar as respostas tradicionalmente dadas ao problema da mulher. 

As militantes reconheciam que as relações de opressão não poderiam ser diluídas nas relações de 

classe.  

Dessa forma, os “novos feminismos” se articulavam em torno da bandeira “pessoal é 

político”, sendo que este político rompia com a identificação da teoria política associada ao 

âmbito da esfera pública e das relações sociais que aí aconteciam. As questões do mundo privado 

foram trazidas à superfície quebrando a dicotomia público-privado – muito forte na década 

anterior – que era a base do pensamento liberal sobre as especificidades da política e do poder 

político184. Com isso, o feminismo chamava atenção para o caráter político da opressão vivenciada 

pelas mulheres de forma individual e isolada no âmbito do lar. Disto decorria a constatação de 

que a opressão apresentava raízes sociais e requeria, portanto, soluções coletivas.  

 
182 COSTA, Suely Gomes. Gênero e História. In: ABREU, Marta e SOIHET, Rachel. Ensino de História: 

Conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

183 BACK, Lilian. A seção feminina do PCB no exilio: Debates entre comunismo e feminismo (1974 - 

1979). Dissertação (mestrado em História Cultural) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2013. p. 4. 

184 COSTA, 2003. 
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As feministas desse período mostraram como as circunstâncias pessoais eram estruturadas 

por fatores públicos, logo, os problemas pessoais só podiam ser resolvidos através dos meios e 

das ações políticas. Ao trazer para a esfera pública essas novas questões, o feminismo possibilitou 

a criação de novas condutas, novas práticas e conceitos que puseram em xeque a divisão sexual, 

sobretudo do trabalho e da própria construção dos papéis de gênero. Todos esses questionamentos 

compuseram o caráter subversivo do movimento, o que permitiu qualificá-lo como 

revolucionário185, chegando ao Partidão por meio da dupla militância de muitas de suas 

associadas, como a própria Studart. 

A persistência de hierarquias entre homens e mulheres nos países ditos socialistas passou 

a ser, então, considerada uma refutação prática da teoria segundo a qual o fim da propriedade 

privada eliminaria a opressão das mulheres. A abolição da propriedade privada era considerada 

uma condição insuficiente para a liberação feminina, e envolveria uma série de dimensões que 

não poderiam ser alteradas por meio de transformações meramente jurídicas. O reconhecimento 

da especificidade e da complexidade da “questão da mulher” conduzia, por sua vez, à percepção 

da necessidade de uma organização das mulheres a partir de sua condição específica, isto é, de 

uma organização feminista autônoma.  

 

O Centro da Mulher Brasileira (CMB) e a dupla militância 

É justamente a partir do aguçamento da percepção de que a hierarquia entre os sexos não é 

somente um problema externo, mas também interno ao movimento socialista, que pecebistas 

como Heloneida Studart passam a argumentar e a participar de organizações feministas visando, 

dessa forma, não apenas combater uma estrutura social marcada por hierarquias e papéis 

“sexuais”, mas também suas manifestações dentro da própria esquerda. Foi na perspectiva de uma 

frente dupla de luta – combate à opressão e à exploração –, que se configurou a ideia de dupla 

militância, isto é, da militância em um movimento feminista autônomo concomitante à militância 

no partido, postura que vai ser assumida por Heloneida Studart na década de 1970 até sua 

“efetivação” como feminista, quando se deu a sua participação na fundação do Centro da Mulher 

Brasileira (CMB). 

O CMB surgiu na efervescência da década de 70 e sob o impacto do regime ditatorial, o 

que deu a ele e à luta feminista brasileira características muito peculiares. Mesmo não sendo uma 

organização partidária, a formação do CMB teve forte participação das militantes do PCB, 

sobretudo no Rio de Janeiro, onde eram numericamente maioria. Dessa forma, as pecebistas 

 
185 BASTOS, Maria Helena Camara; CUNHA, Maria Teresa Santos (Orgs.). Refúgios do eu: educação, 

história, escrita autobiográfica. Florianópolis: Mulheres, 2004. 
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tentavam articular a luta feminista às lutas gerais, sobretudo à luta contra a ditadura. O CMB, para 

o partido, funcionava também como espaço de recrutamento de militantes. No entanto, o próprio 

Centro também foi palco de disputas entre as diferentes correntes que coexistiam em seu 

espaço186. 

A militância das pecebistas, como a de Heloneida Studart, dentro do CMB colaborou para 

trazer para dentro do partido questões fundamentais que dizem respeito ao direito das mulheres. 

No entanto, como destaca Back187, a autonomia para o partido não deveria ser confundida com 

apoliticismo, para evitar aquilo que consideravam uma visão pequeno-burguesa e divisionista. 

Dessa forma, o partido propunha que suas militantes se organizassem em torno das plataformas 

comuns de luta. O apoio do partido para que suas associadas fizessem parte de organizações 

feministas fora da legenda não significava, porém, que internamente não houvesse manifestações 

de machismo.  

Muitas feministas ligadas ao CMB tinham forte influência do PCB, como foi o caso de 

Studart, e a ênfase de seus trabalhos acabava recaindo em conscientizar as mulheres das camadas 

populares, apesar de, incialmente, o foco ser conscientizar as mulheres de todas as camadas 

sociais a fim de instrumentalizá-las para exercer seu papel no processo de desenvolvimento do 

país188. Essa tendência foi a hegemônica no CMB por um longo período e, apesar de ser aquela 

que mais diretamente seria identificada, não foi a que Studart assumiu como bandeira. Já nos 

primeiros meses de funcionamento do Centro, a autora passou a se identificar e a direcionar seus 

trabalhos para a linha do feminismo liberal.  

A aproximação com os menos favorecidos, ou como Branca Moreira Alves e Jacqueline 

Pitanguy denominaram, a “militância burguesa na favela”189, fez com que, aos poucos, o centro 

acabasse controlado por militantes do PCB, o que desagradou muitas das participantes, sobretudo 

as consideradas históricas por estarem presentes no Seminário da ABI, como Moema Toscano, 

Branca Moreira Alves, Rose Marie Muraro, Maria do Espírito Santo e a própria Heloneida Studart 

 
186  As disputas ocorriam tanto pela definição da estrutura quanto pela forma de organização. Eram duas as 

tendências manifestadas naquele momento: uma que defendia a criação e o funcionamento espontâneo de 

grupos de autoconsciência; outra optava pela criação de uma entidade com personalidade jurídica, contando 

com um órgão de coordenação dos grupos de reflexão e que incentivasse atividades prioritárias. Em função 

da necessidade de uma cobertura legal e institucional para realizar reuniões e atividades, prevaleceu a 

segunda opção, que foi defendida veementemente por Heloneida Studart e Branca Moreira. Quanto às 

denominações, houve debates sobre a utilização ou não da palavra “feminista” no nome da futura 

organização. Venceu a posição de não o utilizar, pelo estigma que carregava, o que desagradou em muito 

Studart, que considerava que até essa postura devia ser questionada, já que era fruto de entendimentos 

estereotipados.  
187 BACK, 2013. 
188 PEDRO, 2012. 
189 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

p. 34. 



191 
 

que, naquele momento, tinha apenas uma proximidade com o PCB e não mais uma militância tão 

radical. A discordância das ditas fundadoras se deu muito porque aquelas que eram membros do 

PCB acabaram por tornar as reuniões do CMB uma extensão do partido, pondo de lado as questões 

próprias do feminino. Sobre isto, Studart coloca que, embora a conjuntura política de repressão e 

ao mesmo tempo contestação a esse cenário fosse um marco aglutinador das mulheres no Brasil, 

“nenhuma das mulheres [do Centro] deveria subordinar o movimento a nenhum partido, mas por 

outro lado eram todas mulheres de esquerda [...] que tinham claro que o movimento das mulheres 

não podia confundir-se com partido político”190.  

No entanto, por ocasião das eleições de 1978, grande parte das mulheres do CMB, entre 

elas Studart, deixaram de frequentar as reuniões para participar da campanha eleitoral e, embora 

tendo lançado um manifesto sobre as reivindicações das mulheres, não foi o voto feminista que 

prevaleceu. O fato de várias delas terem saído para “cuidar das eleições” permitiu que houvesse 

novos espaços de discussão no CMB. Várias mulheres que estavam retornando do exterior e 

outras que tinham deixado de ir ao Centro passaram a se reunir em suas dependências. Além 

disso, havia novas intelectuais, vindas da Europa e dos Estados Unidos, que estavam “trazendo 

suas experiências de participação em movimentos de liberação em seus respectivos países”191. 

Assim, segundo Goldberg, o afastamento de várias das fundadoras do CMB – como da própria 

Heloneida Studart –, para pleitear cargos políticos nas eleições, abriu espaço, no Centro, para a 

presença daquelas consideradas pelas adversárias como “pequeno-burguesas, divisionistas e 

envolvidas com grupos de reflexão”192. Esse grupo, como dito anteriormente, estava mais 

preocupado em fomentar discussões teóricas do que implantar ações práticas para o CMB.  

O Centro continuou, enquanto uma parcela de suas componentes participava da campanha 

eleitoral, no entanto, após sua volta, o grupo não conseguiu espaço nas discussões e passou a 

considerar que o CMB não era feminista, mas apenas um compartimento político das lutas pela 

transformação da sociedade brasileira, cuja especificidade, de acordo com Joana Maria Pedro, 

“provinha da composição feminina, muito mais do que da preocupação de travar lutas contra a 

discriminação e a opressão da mulher enquanto sexo em todas as instâncias: do pessoal ao social, 

do privado ao político”193.  

A esse respeito, Heloneida Studart fez a seguinte observação: “o que elas não entendiam 

era que enquanto não fosse vencida a batalha do privado, pouco importava o social, o todo, já que 

 
190 STUDART apud FERREIRA, ROCHA e FREIRE, 2001, p. 70. 
191 GOLDBERG, Anette. Feminismo e autoritarismo: a metamorfose de uma utopia de liberação em 

ideologia liberalizante. Dissertação (mestrado em Ciências Sociais) - Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1987. P. 136-137. 

192 GOLDBERG, 1987, p. 138. 
193 PEDRO, 2006, p. 264. 
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este era composto de partes que estavam corrompidas”194. No entender da autora, então, era 

necessário criar um substrato para que as mulheres entendessem sua dominação e, mediante isso, 

pudessem se conscientizar e lutar, algo que não ocorreria se não houvesse mudança na relação 

homem-mulher no âmbito privado.  

Margareth Rago, em Aventura de contar-se195, traz relatos, entrevistas e resultados de anos 

de pesquisa acerca de mulheres que participaram de movimentos contrários ao regime militar, 

como Heloneida Studart, e que até hoje lutam pelos direitos das mulheres, ou seja, que 

continuaram engajadas em movimentos sociais e políticos. Amplamente influenciadas pelas 

diretrizes feministas, suas lutas se iniciam no terreno político, mas se irradiam por vários outros 

que evocam os direitos civis, como, por exemplo, o direito a decidir o destino de seu próprio 

corpo, intensificado pelo surgimento da pílula anticoncepcional, e de perpetuar o matrimônio. 

Studart, ao representar a figura feminina em seus livros, construiu, projetou e estabilizou a 

identidade social, em processos definidos histórica e culturalmente. As práticas sociais de 

representação vigentes de uma certa época se cristalizaram em seus textos, os discursos e as 

representações veiculadas em suas obras fizeram mais do que refletir o contexto no qual estão 

imersos, na medida em que participaram efetivamente dos processos que constituíram a cultura 

que os circundava.  

 

Considerações finais 

Podemos dizer que o feminismo à brasileira196 era filho do autoritarismo e do sexismo tanto 

dos mecanismos repressivos do Estado, quanto das organizações de esquerda. Tanto militares 

como militantes tendiam a igualar os sujeitos, uma vez que as diversidades eram entendidas como 

divisionistas da luta principal. Os dois discursos anulavam as diferenças e construíam sujeitos 

políticos únicos, desconsiderando a presença feminina e enquadrando-a em categorias que a 

 
194 STUDART apud MESQUITA, Cecília Chagas de; ESTEVES, Flávia C. Duas trajetórias: a memória do 

movimento feminista no Brasil (fins da década de 1960 aos anos de 1980). Revista Cantareira, Rio de 

Janeiro, 7. ed., mai. 2013. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/wp-

content/uploads/2013/05/e07a04.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2015. 

195 RAGO, Margareth. Aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. 

Campinas: Unicamp, 2013. 

196  É necessário deixar claro que esse “feminismo à brasileira” não é, de forma alguma, homogêneo e 

fechado, uma vez que perpassara, e ainda perpassa, por diversas discussões e embates teóricos. O que se 

pode falar são de feminismos à brasileira, dada a diversidade de discussões e narrativas que tratam sobre a 

emancipação feminina. No entanto, para o presente artigo, em função da trajetória da autora, o que é 

relevante é aquele feminismo que nasce articulado com as camadas populares, atrelado às lutas de esquerda 

e valendo-se de uma corrente epistemológica fortemente matizada pelo marxismo e pela luta de classes, 

por isso o uso da expressão no singular. 
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desqualificavam. Nessa medida, instituía-se a invisibilidade da mulher como sujeito político197. E 

era isso que o CMB buscava combater. 

Cynthia A. Sarti198, em pesquisas sobre a história do feminismo brasileiro e a participação 

de mulheres na esquerda durante o período ditatorial, é unânime em afirmar que o primeiro surgiu 

aqui como consequência do segundo, após a derrota da luta armada. Para a autora, a atuação das 

mulheres nos espaços da resistência à ditadura foi um instrumento de emancipação feminina199, 

que antecedeu os discursos que viriam a ser defendidos pelo movimento feminista alguns anos 

depois. 

Essa nova forma de entender o feminismo chegou ao Brasil em um momento peculiar de 

nossa história: vivíamos em uma ditadura civil-militar que, por sua vez, colocava entraves à 

liberdade de expressão e levava como reação o surgimento de lutas políticas e sociais com viés 

de esquerda. Nesse regime, como em todos os projetos políticos autoritários, a construção de 

sujeitos ocorreu de forma unitária e não diversificada. Assim, parte desse novo feminismo no país 

se originou nas ruas como consequência da resistência das mulheres aos limites impostos pela 

ditadura200. 

As mulheres, até então pouco presentes no espaço político do país, foram construindo 

gradativamente uma ponte, unindo o privado e o público, ao saírem em defesa, em primeiro, do 

lar e, depois, ao liderarem movimentos de defesa coletiva. A presença delas na luta contra a 

ditadura civil-militar que se implantou no país representava uma transgressão ao papel que sempre 

lhe fora designado de mãe, dona de casa e esposa. As mulheres da esquerda, como Heloneida 

Studart, assumiam um comportamento que colocava em questão o papel da mulher, contudo, isso 

não tornava mais fácil a relação do feminismo com os partidos de esquerda no país, como o PCB.  

Provavelmente, as discussões feministas das militantes contribuíram para que o partido 

legitimasse o feminismo e ampliasse a discussão da “questão feminina”. Certamente, elas 

aproveitaram as ocasiões abertas pelo contexto para introduzir suas demandas no projeto de 

fundação de um poder pensado pelos indivíduos do PCB e, em 1975, o partido reconheceu o 

feminismo como um movimento social necessário, destacando que não havia dado a atenção 

necessária à problemática feminina. Heloneida Studart ressaltou algumas vezes a pequena 

presença de mulheres e a quase inexistência de “quadros femininos” nas direções, bem como a 

 
197 COLLING, Leandro. Como pode a mídia ajudar na luta pelo respeito à diversidade sexual e de gênero. 

In: PELÚCIO, Larissa; SOUZA, Luis Antônio Francisco de; MAGALHÃES, Bóris Ribeiro de; 

SABATINE, Thiago Teixeira (Orgs.). Olhares plurais para o cotidiano - Gênero, sexualidade e mídia. São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2012. 

198 SARTI, 2001. 
199 GARCIA apud SARTI, ibidem. 
200 STERNBERG, Robert. Love as a Story. Journal of Social and Personal Relationships, n. 12, 1995.  
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precária participação nos eventos internacionais e o desaparecimento das organizações femininas. 

No final, concluiu que, até aquele momento, o partido não havia encarado com profundidade a 

“questão da mulher”, tanto teórica quanto politicamente. Por isso, considerou necessário que fosse 

travada uma batalha interna e externa para superar o problema201. 

Apesar do reconhecimento oficial do partido, as memórias dos homens militantes, muitas 

escritas depois da autocrítica, continuaram invisibilizando a atuação das mulheres, tanto no 

movimento geral, quanto no comum feminista. Paralelamente, e provavelmente como 

consequência disso, a historiografia do PCB, que trata direta ou indiretamente da militância 

feminina, enfatiza o papel do partido, apresentando-o como vanguarda do movimento feminino. 

Geralmente, não se destacam as tensões internas nem o protagonismo das mulheres e o provável 

poder que tiveram de incorporar suas demandas específicas em uma instituição hegemonicamente 

masculina. 

No que diz respeito à memória e à história do feminismo, observa-se, também, um “não-

lugar” ocupado pelas militantes do PCB. Esse silenciamento e/ou esquecimento provavelmente 

tem relação com a complexidade do próprio feminismo no país. As divergências táticas 

influenciavam a forma como as mulheres se reportavam à sua luta específica, chamando-a ora de 

movimento feminino, ora de movimento feminista, sem precisar as linhas que os separavam. O 

fato pode ter colaborado para a consolidação dos marcos historiográficos atuais, os quais se 

mostram confusos ou demasiado esquemáticos. Em que pesem as imprecisões, é certo que as 

experiências femininas, tanto as vividas em solo brasileiro antes da famosa “década do 

feminismo” quanto aquelas desenvolvidas no exterior durante as décadas de 1960 e 1970, foram 

fundamentais para o desenvolvimento do feminismo no Brasil. 

Também é verdade que, no caso específico do PCB, não foi fácil se afirmar comunista e 

feminista em um partido que defendia a luta de classes como o principal – quase exclusivo – 

motor das mudanças sociais. Ademais, as militantes tiveram de lidar com a pressão posta pela 

lógica da ilegalidade, uma vez que durante a maior parte de sua existência, o partido viveu às 

margens da lei. Aquelas preocupadas com questões feministas também tiveram de enfrentar os 

limites internos do partido, que considerava que, naquela conjuntura, a preocupação com questões 

ligadas à sexualidade e à vida privada eram um mero “desvio feminista”. 

A escrita de Heloneida Studart, portanto, a partir do enlace entre comunismo e feminismo, 

tornou-se um ato político que desafiava as relações de poder e buscava legitimar sua voz. O que 

se pôde constatar foi que as construções socioculturais de gênero – masculino e feminino – eram, 

para a escritora, categorias fundamentais da nossa produção cultural, que formavam um sistema 

 
201 ABREU, 2010. 
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de representação binária que produziu assimetrias. Considerar que o gênero, tanto como raça e 

classe, é uma categoria da diferença, dentro de sua obra, foi fundamental nas discussões sobre os 

critérios de valor estético e de autoria feminina, fato que significou para a escritora um mecanismo 

de implosão epistemológica do sistema de referências de nossa cultura, dentro de um período de 

forte repressão. 

Desse modo, as práticas sociais articuladas pelos mais diversos agentes são apreendidas à 

luz daquilo que a romancista julgou ser o processo social em curso. Partindo da análise dos livros 

de Heloneida Studart, arrisco-me a dizer que, se a ditadura civil militar havia colocado essas 

mulheres do lado dos movimentos de resistência social, as dificuldades para encontrarem espaços 

adequados de expressão, relacionadas à persistência de cultura patriarcal nos próprios grupos 

políticos de esquerda, forçaram-nas a abrir seus próprios territórios subjetivos e políticos, o que 

não se fez sem muitas pressões misóginas. Progressivamente, elas se distanciaram do discurso 

masculino da militância, do paradigma do “discurso da revolução”, na medida em que 

diversificavam suas frentes de luta e deixavam de abraçar causas anunciadas de maneira abstrata 

e geral, como impunha o antigo regime discursivo202.  
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“E PARA A VENDA SER VALIOSA, SERÁ O PREÇO CERTO EM QUE SE O 

COMPRADOR E VENDEDOR ACORDEM”203: AS LIBERTAS E AS AÇÕES 

DE ALMA E DE CRÉDITO NA VILA DE PITANGUI (1741-1796) 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar uma breve análise acerca da presença 

das libertas da vila de Pitangui, capitania de Minas Gerais, Brasil, no ambiente jurídico 

de natureza cível durante o período de 1741 a 1796. As fontes utilizadas, ações de alma e 

de crédito, atestam a participação das alforriadas em diversos tratos econômicos e sociais 

na localidade e demonstram como elas se manifestaram diante do aparato burocrático, 

como foram tratadas pelos que compunham o tribunal e pelos seus adversários nas 

contendas. 

 

Palavras-chave: libertas; vila de Pitangui; justiça. 

 

 

Introdução 

 

 De acordo com as pesquisas realizadas nas últimas décadas, que tratam 

especificamente sobre as alforrias no Brasil no período colonial, foram alforriadas muito 

mais mulheres do que homens, independentemente da região204.As mulheres se 

destacaram por diversas razões: proximidade com seus senhores e maior presença no 

ambiente doméstico do que os homens; acúmulo de pecúlio proveniente dos jornais; pelo 

envolvimento em diversas atividades mercantis no ambiente urbano e rural e pelas 

 
203 ORDENAÇÕES FILIPINAS, título 01, Livro IV, p. 779. 
204 FARIA, Sheila de Castro. “Mulheres forras - riqueza e estigma social”. Tempo (London), Niterói, RJ, v. 

5, n.9, p. 65-92, 2000; MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura – Material em Vila 

Rica (1750-1800). Dissertação de mestrado, UFMG, 2002; FURTADO, Junia. Ferreira. Chica da Silva e o 

contratador de diamantes. São Paulo: Belo Horizonte, 2003; SOARES, Carlos Eugênio Líbano. 

“Comércio, Nação e Gênero: As negras minas quitandeiras no Rio de Janeiro”. 1835-1900. In: SILVA, 

Francisco Carlos Teixeira; MATTOS, Hebe Maria; FRAGOSO, João. Escritos sobre História e Educação: 

Homenagem a Maria Yeda Leite Linhares. Rio de Janeiro: MAUAD/FAPERJ, 2001; SOARES, Márcio de 

Souza. A remissão do cativeiro. Alforrias e liberdades nos Campos dos Goitacases, c. 1750 – c 1830. Tese 

de Doutorado, UFF, 2006; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e 

mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798- c- 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. 
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relações de concubinato e prostituição. Esse fato denota a agência das mulheres negras 

em diversos tratos em sociedade e a função ativa das mesmas no processo de liberdade. 

A ênfase deste artigo dada às mulheres alforriadas se justifica pela inegável 

importância deste grupo social na economia e sociedade no período escravista. Desde 

novas, as mulheres estavam presentes nas regiões mineradoras, minerando ou vendendo 

gêneros alimentícios para aqueles que ali estavam; nas áreas urbanas, como comerciantes, 

quitandeiras, fiandeiras, sapateiras e prostitutas; e nas áreas rurais, como agricultoras e 

pecuaristas. Foram fundamentais para o abastecimento alimentício da população no 

período colonial e imperial brasileiro. Envolveram-se em negócios com pessoas de 

diferentes segmentos sociais em busca de melhores condições de vida para si, para seus 

familiares e agregados. Ademais, foram elas chefes em muitos domicílios205. 

Na vila de Pitangui e em arraiais de seu Termo, as alforriadas ocuparam o espaço 

urbano e rural, morando em ruas movimentadas pelo comércio e nos locais onde a 

mineração iniciara. Tiveram como vizinhos alferes, capitães, padres e também outras 

mulheres forras. Além disso, algumas foram chefes de família, responsáveis pelo lar e 

pela conservação dos bens angariados por elas. Estes dados podem ser atestados através 

dos testamentos e inventários post mortem deixados por essas mulheres diante da morte, 

como também nas ações cíveis iniciadas ou respondidas no decorrer de suas vidas206. 

Neste artigo em específico, discorreremos brevemente sobre a presença das alforriadas 

na sociedade em questão através dos tratos econômicos, e os conflitos cotidianos gerados 

nestes tratos, uma vez que estes resultaram em ações judiciais. 

As demandas cíveis visavam garantir os direitos relacionados ao cotidiano da 

população, voltados ao campo privado. Para abertura de um processo civil era necessária 

uma petição contendo informações pessoais do autor da ação como nome, local de 

morada, condição social e estado civil, e do réu a quem destinava a reclamação207. O 

litígio poderia ser iniciado pelo suplicante ou por seu procurador. Dava-se início a 

audiência pública após o envio de uma petição ao juiz e este decidia se a aceitava ou não; 

em seguida, o escrivão registrava o processo. A ação geralmente terminava quando o réu 

 
205 PRAXEDES, Vanda Lúcia. Segurando as pontas, tecendo as tramas: mulheres chefes de domicilio em 

Minas Gerais  –  1770-1880. Tese em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da FAFICH, 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. 
206 Para aprofundar nesta questão, cf.: MIRANDA, Ana Caroline Carvalho. Sociabilidade e relações 

econômicas de mulheres forras na vila de Pitangui (1750-1820). Dissertação (mestrado em História) - 

Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Ouro Preto. 2017. 
207 DIÓRIO, Renata Romualdo. Os libertos e a construção da cidadania em Mariana, 1780-1840. Tese 

(doutorado em História Social) - Programa de Pós-Graduação em História Social, Departamento de 

História, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013. 
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se apresentava e assumia a culpa das acusações que foram levantadas. Em seguida, a pena 

era dada ou as partes definiam um acordo perante a justiça. Caso não comparecesse, o 

suplicado poderia ser condenado. Qualquer pessoa livre ou liberta estava apta a procurar 

a justiça para resolver assuntos do âmbito privado. 

As ações cíveis são fontes relevantes para a compreensão do acesso à justiça por 

parte das libertas, como também das relações sociais e econômicas tecidas entre elas e 

demais pessoas na sociedade em que viviam. Tais litígios denotavam autonomia e poder 

de enunciação, fosse como autoras ou rés nas ações. As ações de cunho mercantil, como 

são as ações de alma e de crédito, exemplificam o contato estabelecido entre aqueles que 

mantinham algum tipo de trato comercial, laços sociais ou mesmo familiares. Por não 

existirem registros oficiais que legitimassem a operação a ser realizada entre as partes, 

apenas a palavra era validada para se efetivar um negócio, o que nem sempre era 

respeitado.  

As ações de alma eram iniciadas a partir do momento em que o suplicante tinha 

uma dívida a ser cobrada de outrem e, desta forma, dirigia-se ao juiz para pedir que o réu 

jurasse pela própria alma se lhe devia ou não o valor solicitado. Segundo Raphael Freitas 

Santos208, uma característica comum no período colonial brasileiro foi a precária 

circulação monetária. Dessa forma, a sociedade criou maneiras de realizar as transações 

econômicas utilizando a palavra, escrita ou falada, o que implicava muito a confiança 

entre ambas as partes: o vendedor e o comprador. 

Esses processos são exemplos de quando o devedor passava pelo constrangimento 

de seu nome ter sido citado em juízo e sua reputação manchada por não ter pagado o 

estabelecido entre as partes anteriormente. Nas ações de alma, o réu colocava a mão 

direita sobre os livros sagrados dos Santos Evangelhos e dizia o juramento. Além do valor 

cobrado, ele pagaria todos os trâmites do processo. Geralmente, as ações dessa natureza 

envolviam o consumo e a venda de determinados produtos ou o empréstimo de certa 

quantia. A regulamentação voltada para o comércio e as leis que atentavam para o 

descumprimento das condições previamente estabelecidas pelos negociantes já estava 

mencionada nas Ordenações Filipinas: 

 
E para a venda ser valiosa, será o preço certo em que se o comprador e 

vendedor acordem. E, portanto, se o vendedor dissesse ao comprador: vendo-

vos esta cousa por quanto vós quiserdes, ou por quanto eu quiser esta venda 

 
208 SANTOS, Raphael Freitas. Devo que pagarei: sociedade, mercado e práticas creditícias na comarca do 

rio das Velhas, 1713-1773. Dissertação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 2006. 
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não valerá. Porém, se o comprador e o vendedor se louvarem em algum 

homem, deixando em seu arbítrio que lhe assine o preço por que a cousa seja 

vendida, declarando ele preço, valerá a venda [...]. 

E arbitrando esse terceiro preço da cousa assim vendida desarrazoadamente, 

em maneira que alguma das partes não seja contente de seu arbitramento, deve-

se a parte descontente socorrer ao Juiz, a que o conhecimento pertencer, que 

mande fazer outro arbitramento por homens bons. E o dito Juiz constrangerá o 

vendedor e comprador, que se louvem em homens bons dignos de fé, que 

tenham conhecimento e sabedoria da tal cousa, os quais per juramento dos 

Santos Evangelhos façam outro novo arbitramento209. 

 

As ações de crédito, assim como as de alma,vinculavam-se ao comércio. Nelas, o 

autor cobrava determinado valor despendido em uma transação econômica efetivada, 

tendo como prova um documento de crédito. No início desses processos, era feito um 

pedido de citação do devedor para que este fosse admitir “seu crédito, sinal e 

obrigação”210 na justiça e reconhecer as informações contidas no referido documento. 

O recorte temporal escolhido para análise da documentação começa em 1741, ano 

referente ao qual encontramos a primeira ação, e termina em 1796, ano da última ação 

encontrada para o século XVIII. Destarte, foi o período em que mais se produziu ações 

cíveis de natureza mercantil para toda a vila de Pitangui, de acordo com os catálogos 

disponíveis para pesquisa até o momento. O alto índice de processos pode ser atrelado ao 

momento de florescimento da economia de produção e de comércio de gêneros 

alimentícios na vila, que emergia da decadência aurífera da primeira metade dos 

setecentos. Desta forma, justifica-se, igualmente, a escolha do recorte espacial, uma vez 

que se tratava de uma localidade importante para a subsistência da Capitania de Minas 

Gerais no período colonial, em decorrência de sua produção agropecuária e da 

diversificada gama de relações comerciais ocasionadas pela economia em ebulição. 

Dentro disso, localizamos as libertas trabalhando, comercializando, pegando e cedendo 

crédito, consumindo e produzindo, fatos atestados pelas ações cíveis registradas na 

Câmara de Pitangui.  

Sugerimos que, em virtude do acesso à justiça, as libertas teriam adquirido uma 

percepção mais clara de seus direitos e deveres diante do aparato judicial a que 

recorreram. Em outras palavras, considera-se que a compreensão mínima dos trâmites 

judiciais por parte das forras era necessária e teria sido importante para a legitimação e 

solidificação das prerrogativas relativas ao status social alcançado. Esse processo estava 

 
209 PORTUGAL. Ordenações Filipinas: Ordenações e leis do reino de Portugal recopiladas por mandato 

D’el Rei D. Felipe, o primeiro. 1595. In: ALMEIDA, Cândido H. Mendes de. Ordenações e leis do Reino 

de Portugal. 5 vol. São Paulo: Saraiva, 1960. p. 779. 
210 DIÓRIO, 2013, p. 55. 
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diretamente ligado ao acúmulo de bens através de seus ofícios, razões identitárias, e às 

redes sociais vivenciadas, assimétricas, cujas relações de troca ou dependência entre os 

indivíduos teriam favorecido as demandas pessoais. 

Utilizaremos o total de 46 ações: 30 de alma e 16 de crédito. As fontes são parte do 

acervo camarário do Instituto Histórico de Pitangui, situado na cidade de Pitangui, em 

Minas Gerais. A partir dessa documentação, investigaremos as relações de poder que 

permearam o ambiente jurídico na localidade, as redes econômicas e sociais vivenciadas, 

e os fatores que incidiram sobre as sentenças nas ações. A acessibilidade e proximidade 

dessas mulheres em relação ao aparato burocrático vigente podem ser demonstradas 

através das demandas judiciais, e entendemos a estrutura jurídica como uma esfera que 

reflete a dinâmica dos conflitos da base social da localidade estudada. 

 

A vila de Pitangui: o contexto em que as libertas atuavam 

 

A ocupação da região da vila de Pitangui se deu a partir dos novos 

empreendimentos paulistas direcionados aos sertões da América Portuguesa, durante o 

final do século XVII. Ao encontrar ouro no local, membros das famílias de Manuel Preto, 

de Fernão Dias Pais Leme e das famílias Camargo e Pires estabeleceram-se e delinearam 

a formação do espaço político, marcado por rivalidades e disputas211. Desde a chegada 

dos europeus, a vila foi marcada por vários motins, fator delimitador das clivagens entre 

os potentados locais e que permearam a configuração dos cargos na Câmara. Ademais, a 

localidade foi palco de graves conflitos resultantes dos interesses opostos da elite que se 

instalara e da Coroa Portuguesa.  

A raiz do nome Pitangui, que depois veio a ser a Sétima Vila do Ouro das Geraes, 

deriva-se da língua indígena tupi. Segundo Sílvio Gabriel Diniz212, nas proximidades da 

região onde os colonizadores se estabeleceram havia um rio de águas volumosas, rápidas 

e impetuosas que foi chamado por eles daquela forma, cujo significado é “rio das 

crianças”, “rio de meninos”. 

Os intitulados paulistas faziam parte dos indivíduos que perderam a Guerra dos 

Emboabas e marcharam adentro da América Portuguesa em busca de novas posses e 

 
211 BARBOSA, Faber Clayton. Pitangui entre Impérios: Conquistas e partidos de poder nos sertões Oeste 

das Minas Gerais, 1720-1765. Dissertação (mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em 

História, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2015. 
212 DINIZ, Silvio Gabriel. Pesquisando a história de Pitangui - Edição comemorativa do 250o aniversário 

de Pitangui. Belo Horizonte, 1965. 
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riquezas. Nesses trânsitos, em decorrência do achado aurífero, instalaram-se em Pitangui. 

Uma vez ocupado o local, parcela de seus moradores adotou a postura de isolamento da 

região e de enfrentamento direto às autoridades metropolitanas sediadas nas Minas, 

situação que compreenderia praticamente todo o período que vai de 1709 a 1720213. 

Segundo Faber Clayton Barbosa214, isso acabou acentuando as tensões entre os 

portugueses e os paulistas, dando início aos sucessivos motins e forjando as lideranças 

locais. Os portugueses tacharam os paulistas como revoltosos, incivilizados e inferiores 

em decorrência da mestiçagem, no entanto, os segundos intitulavam-se membros 

legítimos da comunidade lusa, legítimos vassalos do Rei215. 

Pitangui pertencia à comarca do Rio das Velhas e foi erigida à vila em 1715, 

localizada a noroeste da vila de Sabará, sede da comarca216. Como o ouro encontrado foi 

de pouca quantidade e deu proveito a poucas pessoas, a economia que se desenvolveu no 

decorrer do século XVIII foi voltada à agropecuária, ou seja, foi uma economia de 

subsistência. Autor de relatos sobre a capitania de Minas Gerais, José Joaquim Rocha 

retratou a vila de Pitangui segundo as características geográficas e econômicas da região: 

“terreno bastante fértil de peixe, caça, gados e tudo o mais que se necessita para o sustento 

da vila”217. Segundo o autor, os negócios voltados à produção de carne, couro, algodão, 

açúcar e cachaça sustentavam não apenas a região, mas também as demais comarcas da 

capitania mineira. 

Tratava-se ainda de uma região de fronteira, marcada pelo trânsito de pessoas de 

diversos segmentos sociais que faziam o trajeto dos sertões de Minas a Goiás. Dessa 

forma, a vila possibilitou a inserção de aventureiros, mercadores, negociantes e 

produtores interessados em angariar dinheiro, escravos e outras posses de valor. Diante 

disso, localizamos a presença das mulheres alforriadas em contato com diferentes 

indivíduos livres e libertos, respondendo ou iniciando ações de alma e de crédito. O que 

diferenciava as duas demandas era aprova do débito contraído pelo réu. Assim, na de 

crédito, havia o bilhete que atestava a dívida e a assinatura ou sinal da cruz, se acaso a 

pessoa não soubesse escrever. Já nas ações de alma, o suplicante não detinha a 

 
213 MILAGRE, Marcela Soares. Entre a bolsa e o púlpito: eclesiásticos e homens do século nas Minas de 

Pitangui (1748-1793). In: CATÃO, Leandro Pena. Pitangui colonial: história e memória. Belo Horizonte: 

Crisálida, 2011. 
214 BARBOSA, 2015. 
215 BARBOSA, 2015. 
216 DINIZ, 1965. 
217 ROCHA, José Joaquim da. Geografia histórica da capitania de Minas Gerais: descrição geográfica, 

topográfica, histórica e política da capitania de Minas Gerais. In: Memória histórica da capitania de Minas 

Gerais. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais Fundação João Pinheiro, 1995. p. 76. 
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comprovação concreta da dívida, ou seja, o registro por escrito. Sendo assim, o réu 

deveria comparecer em juízo e jurar por sua alma se era ou não devedor da quantia 

solicitada pelo autor do processo218. 

Na maioria das ações encontradas, as libertas estavam na condição de rés. Apesar 

disso, apresentar-se à justiça em uma sociedade de Antigo Regime, marcada por valores 

como a honra, atestava a dignidade e a retidão dessas mulheres. O acesso ao aparato 

burocrático por parte da população egressa do cativeiro foi uma importante forma de 

solidificar o status social alcançado. De acordo com Renata Romualdo Diório219, além do 

sentido econômico e social, ainda deve ser observado que o acesso à justiça é uma 

prerrogativa adquirida após a libertação. Nesse sentido, os libertos exerciam o direito de 

enunciação, de manifestação escrita ou oral acerca de suas proposições. Não 

necessitavam mais de um curador, podendo eles próprios responderem às citações ou 

mesmo solicitarem a citação de alguém. 

 

O envolvimento das libertas da vila de Pitangui em ações de alma e de crédito 

 

Como mencionamos anteriormente, encontramos o total de 30 ações de alma e 16 

de crédito em que as alforriadas da vila de Pitangui foram citadas. Das 46 demandas, em 

42 elas responderam a alguma acusação de débito contraído e não pago. Das 30 ações de 

alma, em apenas duas elas estavam como suplicantes, o que se deu de forma semelhante 

com as de crédito. Assim, em 91,3% das ações as libertas foram rés e em apenas 8,7% 

elas iniciaram as demandas, em todo o período analisado. 

A maior parte das contendas ocorreu na localidade da vila de Pitangui eu m 

número pequeno delas, nos arraiais de seu Termo. Abaixo, temos o gráfico que retrata 

melhor a distribuição das ações por localidade.  

 

GRÁFICO 01: Localidades em que as ações protagonizadas pelas libertas foram 

registradas220 

 
218 ESPÍRITO SANTO, Cláudia Coimbra do. Economia da palavra: Ações de alma nas minas setecentistas. 

Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
219 DIÓRIO, 2013. 
220 Fonte: Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Subsérie: ações de alma e de crédito. 
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A sede do Termo como a região em que mais se produziu os processos se justifica 

por ter sido o local de morada da maioria das libertas. No que tange ao período de 

produção das ações, de 1741 a 1796, a maior parte foi cunhada entre as décadas de 1750 

e 1770, como demonstra o gráfico abaixo. 

GRÁFICO 02: Período de produção das ações de alma e de crédito protagonizadas 

pelas libertas da vila de Pitangui por décadas (1741-1796)221 

 

 

Quase 60% das ações foram iniciadas de 1750 a 1769, seguidas de 20,4% na década 

de 1770 e o restante para as décadas de 1740, 1780 e 1790. Este fato pode ser justificado 

pelo aumento gradativo da população egressa do cativeiro na segunda metade dos 

setecentos, de acordo com os dados para época. Segundo Laird W. Bergard222, nos anos 

iniciais do século XIX os negros e mestiços totalizavam a maioria dos habitantes da 

 
221 Fonte: Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Subsérie: ações de alma e de crédito. 
222 BERGAD, Laird W. Escravidão e história econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1880. São 

Paulo: EDUSC, 2004. 
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capitania de Minas Gerais. Dessa forma, inferimos que, com o crescimento desse 

segmento social, ampliou-se, igualmente, o número de processos cíveis de cunho 

mercantil, demonstrando, então, o fato desses indivíduos terem participado de diversos 

tratos econômicos na vila, tratos estes que geraram conflitos e desencadearam as 

demandas judiciais. 

Uma parcela das manumitidas da localidade se dedicou à produção e à venda de 

gêneros alimentícios para garantir a sua sobrevivência e a de seus entes familiares. André 

João Antonil, em Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas223, texto escrito 

no início do século XVIII, já ressaltava o investimento na produção de alimentos como 

algo lucrativo e que existia concomitantemente à mineração. Antonil224 destacou que as 

negras quitandeiras e de tabuleiro estavam vinculadas ao abastecimento de gêneros 

alimentícios nas regiões mineradoras, que parte das mulheres que se alforriavam 

continuava exercendo os mesmos ofícios e investindo na compra de cativos para 

empregá-los nesses trabalhos e adquirirem lucros. Através dessas transações comerciais, 

as libertas movimentaram a economia local: vendendo, comprando, cedendo crédito e se 

endividando, como demonstra o contingente de ações cíveis encontrado. Dessa forma, as 

demandas judiciais são fruto daquele ambiente comercial ativo da qual as manumitidas 

fizeram parte.  

 Destarte, ressaltamos também a forma como as mulheres foram citadas nos 

documentos, no que diz respeito ao grupo étnico, à procedência e à naturalidade.  Na 

maioria das ações, foram intituladas como “pretas”, apesar de haver outras designações, 

como “crioulas”, “pardas” e a menção de uma mulher natural do reino do Congo. A 

designação “preta” geralmente era usada para nomear as mulheres nascidas no continente 

africano; as “crioulas” eram as filhas das africanas nascidas na América Portuguesa; e as 

“pardas” eram as mestiças, fruto das relações entre brancos e negros. De acordo com o 

dicionário do Padre Rafael Bluteau225,“preto” era utilizado para se referir 

majoritariamente aos cativos, apesar de o termo “escravo”, no mesmo dicionário, não 

remeter à cor e ser descrito apenas como “aquele que nasceu cativo ou foi vendido e está 

sob o poder de seu senhor”226.Sendo assim, notamos que a designação “preta” poderia ser 

 
223 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. 1711. Introdução e 

notas de Andrée Mansuy Diniz Silva. São Paulo: USP, 2008. 
224 ANTONIL, [1711] 2008. 
225 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, 

botanico autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos e offerecido a El Rey de 

Portugal D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 
226 BLUTEAU, 1712-1728, p. 225. 
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usada pela sociedade da época para remeter-se às africanas e a seus descendentes, assim 

como poderia ser usada pelos próprios funcionários do tribunal que redigiam os 

documentos e seus adversários nas contendas de forma pejorativa.  

Diante disso, devemos nos atentar para o fato de que, na maioria dos processos, 

essas mulheres aparecem na condição de rés, o que pode dizer sobre a forma como eram 

vistas pelas autoridades e a cor/condição social a partir da qual a justiça as enxergava. Em 

outras palavras, existia a diferença entre a forma com que as mulheres se viam e se 

definiam e como as demais pessoas da sociedade as remetiam. Em uma sociedade de 

Antigo Regime, marcada pela hierarquia social entre os indivíduos, os africanos eram 

tidos como os mais bárbaros, sem civilização, e formavam a categoria de pessoas de 

condição inferior, marcados pelo “defeito de sangue”227. Um indivíduo de “sangue 

infecto”228 era associado a uma pessoa de baixa condição, visto como de menor posição 

social. A cor da pele, dessa forma, refletia socialmente a condição e o vínculo ao 

cativeiro229. 

A seguir, abordaremos as ações cíveis de que as libertas fizeram parte de forma 

qualitativa, no intuito de compreender quais foram as principais causas dos conflitos, 

como eram tratadas no ambiente judicial, quem eram os personagens envolvidos e quais 

os desfechos dos processos. 

 

“E para a venda ser valiosa, será o preço certo em que se o comprador e vendedor 

acordem [...]” 

  

Como no período colonial brasileiro a circulação monetária era precária, a 

sociedade organizou a forma de efetuar as transações comerciais utilizando-se da palavra, 

ou seja, firmando acordos verbais. Nem sempre estes tratos eram cumpridos por alguma 

parte envolvida, gerando conflitos e desencadeando as ações de alma e de crédito.  

Geralmente os processos dessa natureza envolviam o consumo e a venda de determinados 

produtos ou empréstimo de certa quantia. A regulamentação voltada ao comércio e as leis 

que apontavam as penalidades acaso ocorresse o seu descumprimento estavam 

resguardadas pelas Ordenações do Rei: 

 

 
227 LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 137. 
228 LARA, 2007, p. 137. 
229 Idem, ibidem. 
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E porque algumas pessoas que demandam dívidas, ou requerem quaisquer 

outras cousas, deixam as cousas na alma dos demandados, os quais dando se-

lhes o juramento juram que as não devem e mandamos se lhes não admitta a 

accusação, nem ainda por via do Promotor, salvo se a verdade que se negou 

for tão notória, e de tão grande importância ao bem público, e remédio de 

semelhantes excessos, que pareça conveniente preceder-se contra o perjúrio; e 

então poderá o Promotor da Justiça requerer contra elle, e dar a prova que lhe 

parecer para se proceder com as penas que convêm230.  

 

De acordo com Cláudia Coimbra do Espírito Santo231, as redes de sociabilidade 

estabelecidas entre os credores e os devedores possibilitaram a propagação de práticas 

creditícias e a criação de redes de clientela, construindo uma cadeia de endividamento e 

envolvendo desde os grandes comerciantes até as pessoas dos estratos sociais mais 

baixos. Para a autora, além da questão monetária havia a influência da moral cristã nas 

práticas econômicas cotidianas, demonstradas através das ações de alma e de crédito. A 

busca pela salvação e o medo do inferno regiam a vida dos habitantes da colônia 

portuguesa. Dentro disso, o uso da palavra como instrumento monetário fundado na 

religião Católica concebia o juramento de alma como forma alternativa de circulação de 

moeda, usada para aquisição de crédito. O juramento em falso numa ação significava a 

perdição da alma, julgada pela sociedade e pela própria consciência do réu. Além disso, 

a fama pública do débito não assumido poderia repercutir na perda do crédito perante a 

sociedade232. 

Os processos começavam com os nomes dos envolvidos, seguidos da data, do local 

de produção da ação, do nome do juiz ordinário, do escrivão e da razão da contenda. Logo 

em seguida, havia a citação do autor da ação e a convocação do réu através de uma 

notificação para se apresentar em juízo e jurar se era devedor ou não da quantia. Além do 

valor cobrado, quem perdia a ação deveria arcar com os trâmites totais do processo: gastos 

com o escrivão; meirinho; porteiro; procurador; despacho; citação; e sentença. Nem todas 

as ações passaram da fase de citação do réu e tiveram a sentença final. Inferimos que as 

partes puderam entrar em acordo informal, ou seja, extrajudicial, e acertaram a dívida. 

Outra questão possível a ser levantada é a destruição ou descarte de parte dos processos 

judiciais ao longo dos anos, principalmente por se tratar da forma como a documentação 

com a qual trabalhamos foi encontrada pelos fundadores do Arquivo de Pitangui233. 

 
230 PORTUGAL, 1545, p. 926. 
231 ESPÍRITO SANTO, 2003. 
232 ESPÍRITO SANTO, 2003. 
233  O acervo que hoje compõe o Instituto Histórico de Pitangui foi encontrado no porão do Fórum da cidade 

de Pitangui/MG em 1960. Apenas em 2004 a prefeitura da cidade, junto à FUNED de Divinópolis/MG, 

desenvolveu o trabalho de higienização e serialização da documentação de forma especializada. 
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Em Pitangui, os valores exigidos pelos autores e autoras das ações dessa natureza 

variavam. Foram cobrados itens de diferentes preços, qualidades e empréstimos em ouro. 

Encontramos, por exemplo, dívidas relativas a produtos para consumo próprio ou para 

revenda, como fazendas secas, aguardente da terra, toucinho, rapadura, dentre outros; 

empréstimos em dinheiro para socorrer alguma dívida e pagamento da própria alforria, 

ou custos com as irmandades no momento da morte de algum familiar; compra de 

calçados e outros. Abaixo, o quadro demonstra de forma mais clara as questões que 

envolveram os processos.  

 

QUADRO 01: Itens e serviços cobrados das libertas nas ações de alma e crédito234 

Item Porcentagem 

Fazenda de secos e molhados 29,2% 

Empréstimo de determinada quantia  26,8% 

Aguardente da terra, rapadura e toucinho 12,2% 

Serviços de carpintaria 7,3% 

Pagamento da própria alforria 4,8% 

Escravo comprado 4,8% 

Aluguel de animais de carga  2,4% 

Chinelos 2,4% 

Jornais de negros 2,4% 

Tecido de algodão 2,4% 

Aluguel de casas 2,4% 

Total 100% 

  

Torna-se claro que a maioria das demandas envolveu a compra de produtos para 

consumo próprio ou revenda e o empréstimo de valores para socorrer alguma situação, 

como a compra de cativos, de chinelos, de tecidos e pagamento de aluguéis. Nesse 

sentido, abordaremos de fato uma parte das ações que encontramos, no intuito de ilustrar 

melhor o quadro acima.  

A primeira ação encontrada foi cunhada no ano de 1741 na vila de Pitangui. 

Tratava-se da ação de alma de Crispim dos Santos e de Ana Maria Teresa, preta forra. 

Nela, o suplicante pedia à forra o valor de “quarenta e duas oitavas de ouro [...] procedidas 

de fazenda que lhe comprou na sua loja”235. Ana Maria foi notificada para comparecer em 

juízo e jurar se era ou não devedora daquela quantia. Depois do despacho realizado pelo 

escrivão para a notificação da ré e seu chamado ao tribunal, havia a lista de tudo que a 

 
234 Fonte: Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Subsérie: ações de alma e de crédito. 
235 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autor: Crispim dos Santos. Ré: Ana Maria Teresa – preta forra. 1741.Cx 185/Dc 

020. 
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mesma devia: 28 itens, dentre eles muitos metros de tecidos caros como seda, crepe, 

tafetá, retrós de linha e outros objetos de costura. Além disso, o suplicante solicitava a 

quitação de débitos anteriores à data do processo, datados do ano de 1738, em que 

constavam roças de milho. Após essa listagem, havia apenas a assinatura do autor e nada 

mais. O processo não teve andamento ou as partes entraram em acordo extrajudicial 

diante dos valores arrolados na ação. 

No ano de 1759, Luiza Pinto, preta forra, também foi chamada a responder uma 

ação de alma na vila de Pitangui voltada para o consumo de alimentos e bebidas. Manoel 

Gonçalves Reguengo havia lhe vendido aguardente da terra e requeria a quantia de cinco 

oitavas e dois vinténs de ouro. Foi realizado o despacho da ação em 23 de outubro de 

1759, quando a ré recebeu a notificação para o comparecimento no tribunal. No dia 26 do 

mesmo mês a audiência aconteceu, contando com os advogados de ambas as partes. 

Diante do juiz, Luiza jurou sobre os Santos Evangelhos que era devedora do valor, 

obrigando-se a pagá-lo, assim como todos os trâmites judiciais gastos. Nesse processo, 

notamos que o escrivão se referiu à ré em determinados momentos apenas como “preta” 

e não como “preta forra”, como a era. Dessa forma, acreditamos que foi uma forma, 

encontrada pelos representantes da justiça, de localizá-la dentro do aparato burocrático 

não como alguém livre do cativeiro, mas como um indivíduo que, apesar de sua condição 

social de liberta, tinha raiz na senzala –fato atestado pela cor de sua pele.  

No ano de 1763, Luiza Pinto foi novamente chamada para outra audiência. Dessa 

vez, o autor era João Batista Ferraz, que ressaltou o seguinte no início da ação de alma, 

no dia 25 de janeiro do dito ano: 

 

Diz João Batista Ferraz que a ele suplicante lhe é devedora Luiza Pinto preta 

forra a quantia de sete oitavas e meia de ouro procedidas de aguardente da terra 

que a dita suplicada revendeu e como lhe não paga a quer fazer citar para na 

presença do mesmo vir pessoalmente jurar em sua alma se é ou não devedora 

da dita quantia para de que não vindo se deferir o juramento ao suplicante ou 

seu procurador e por ele ficar condenada com principal e custos ficando logo 

citada para os mais termos e autos judiciais até o final sentença e sua 

execução236. 

 

No referido dia, a ré recebeu a procuração para comparecer na audiência pública. 

Entretanto, o processo não passou dessa parte, impossibilitando conclusões mais apuradas 

nossas sobre o caso e seu desfecho. 

 
236 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autor: João Batista Ferraz. Ré: Luiza Pinto – preta forra. 1763. Cx 187/Dc 065.  
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Outra questão que gerou contenda entre as libertas e outras pessoas no período 

colonial foi o aluguel de imóveis, de escravos e de animais de carga. As alforriadas que 

não possuíam casas as alugavam de terceiros. Um exemplo disso foi o caso de Maria 

Caetana, parda forra, descrita como “solteira” no início do processo, que foi chamada a 

responder pelos aluguéis atrasados da casa em que morava, de propriedade de José Abreu 

Lima. A ré recebeu a procuração e compareceu em juízo no dia 4 de março de 1751 para 

reconhecer a dívida. Comprometeu-se a arcar com o valor e com os trâmites do processo. 

Faz-se importante notar aqui a ênfase dada pelo escrivão para o fato dela ser uma mulher 

solteira.  

Assim como as casas, os cativos eram locados por seus donos para aqueles que 

precisassem de determinados serviços. Poderiam ser alugados por determinado período e 

também por diárias, comumente chamadas de “jornais”, termo que remetia à jornada 

diária. Maria Madalena, preta forra, respondeu a uma ação de alma nesse sentido. Por não 

pagar a João do Rego Vale a quantia de quinze oitavas e um quarto de ouro, procedida de 

aluguel de um negro e da compra de toucinho, teve de comparecer em audiência para 

assumir o débito. Em juízo, Maria ressaltou: 

 

Devo e pagarei a João do Rego quinze oitavas e um quarto de ouro procedidos 

de jornais de negros e de toucinho que lhe comprei a meu sustento tanto e 

mereço como em idade e cuja quantia pagarei a ele dito ou a quantia este me 

mostrar da fatura deste até a metade da fatura deste a três semanas a nesta para 

parte a próxima que vem e sem a tudo produzida as quais para luz da satisfação 

obrigo minha pessoa e bens ávidos e para haver com mais bem parado de lei e 

por assim ser verdade em não saber ler nem escrever pedi e roguei a Augusto 

Gonçalves que este por mim fizesse e como testemunha assinasse junto com 

as mais presentes se acham ao fazer desta com o meu sinal costumado que é 

uma cruz hoje vila 08 de março de 1763237. 

 

A ré pagou a dívida acima citada, constando, no final o recibo do suplicante, a 

sentença e o valor da ação. 

Além das questões envolvendo a compra de itens de subsistência e os valores 

relativos a aluguéis, encontramos ações que tiveram como cerne a obtenção da alforria. 

Uma demanda que nos chamou atenção foi a de Quitéria Ferreira da Silva, descrita apenas 

como “crioula” na citação das partes envolvidas. Neste caso, a ré estava na condição de 

cativa sob processo de liberdade. Tratava-se de uma ação de crédito, realizada no ano de 

1784, tendo como autor o guarda-mor Jerônimo Antonio Rabelo. O procurador e 

 
237Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Sub-série: ação de alma. Autor: João do Rego Vale. Ré: Maria Madalena- preta forra. 1763.Cx 

188/Dc 059. 
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advogado do suplicante era o capitão Antonio Luis de Faria, também de patente militar. 

Jerônimo asseverou o seguinte no processo:  

 

Diz Jerônimo Antonio Ribeiro que pela obrigação que ao suplicante passou 

Quitéria Ferreira da Silva escrava que foi do Doutor Manoel Ferreira da Silva 

foi celebrando o contrato com a condição de que não satisfazendo a suplicada 

toda a quantia de sua obrigação no termo preferido dos três anos a ficar a 

mesma suplicante outra vez cativa do suplicante como de antes era do seu 

procurador o Doutor Manoel Ferreira da Silva sem mais dívida ou contradição 

alguma e porquanto somente tem recebido o suplicante cento e quarenta e três 

mil réis e pagos este pelo mesmo fiador Manoel Francisco Rodrigues e 

devendo esta a dita crioula Quitéria ainda a quantia de trinta e sete mil réis e 

os não tem pago tendo-lhe pedido por muitas vezes a dita quantia pelo 

suplicado em juros termos e em haver quantia da condição da obrigação pela 

qual fica a dita a se sujeitar ao cativeiro na falta da completa solução da quantia 

de cento e oitenta mil réis e serem passados muitos anos mais além dos três 

dentro dos quais ficou de pagar toda a quantia238. 

 

Manoel Ferreira da Silva, o antigo dono de Quitéria, logo que recebeu a procuração 

apresentou-se na audiência e ressaltou o seguinte: 

 

Digo eu Manoel Ferreira da Silva, que entre os mais bens que possuo jure 

dominie uma crioula por nome Quitéria casada com um negro meu por nome 

Matheus a qual troco com Jerônimo Antonio Rabelo por um moleque chamado 

Antonio de nação Benguela, o qual recebi ao fazer deste e por este negócio e 

contrato lhe fica pertencendo de hoje em diante a dita crioula Quitéria do qual 

poderá de porcom sua própria para o que lhe cedo todo o domínio e direito que 

nele tenho tido e por assim os termos justos de nossa livre vontade lhe passei 

este para clareza de contrato que fazemos por mim feito e assinado nesta vila 

de Pitangui a 10 de janeiro de 1775239. 

 

Na próxima página do documento, Quitéria se manifestou e disse o seguinte acerca 

do processo:  

Devo que pagarei ao Senhor Jerônimo Antonio Rabelo a quantia de cento e 

cinqüenta oitavas de ouro procedidas de minha liberdade para o que deu o dito 

senhor por mim um moleque por nome Antonio ao senhor Doutor Manoel 

Ferreira da Silva meu legítimo senhor que foi havendo a mim a si pelo dito 

moleque para eu lhe poder pagar as ditas 150 oitavas em que nos ajustamos 

por bem no de três anos em três pagamentos iguais e não lhe satisfazendo os 

ditos pagamentos no fim de cada ano que hão de principiar da data deste ficarei 

sua cativa como de antes era do dito senhor Doutor sem mais dúvida ou 

contradição alguma e para clareza deste trato lhe passei este por mim somente 

assinado. Vila de Pitangui aos 10 de janeiro de 1775 e declaro que me assinei 

com uma cruz por não saber escrever dia e era supra240. 

 

 
238 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autor: Guarda-mor Jerônimo Antonio Rebelo. Ré: Quitéria Ferreira da Silva - 

crioula. 1785. Cx 222/Dc 002. 
239 PITANGUI, 1785. 
240 PITANGUI, 1785. 
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O problema posto na ação é claro: Manoel Ferreira da Silva, antigo dono de 

Quitéria, havia passado a posse da mesma a Jerônimo em troca de outro escravo mais 

jovem. A crioula havia feito o trato do quartamento de sua liberdade pelo período 

determinado acima e, caso não conseguisse o feito, voltaria ao cativeiro como posse de 

Jerônimo. Nos anos posteriores a essa data, a ré cumpriu parte do acordo e pagou quase 

toda a dívida. Entretanto, em 1784, Quitéria não havia quitado toda a quantia pedida e, 

dessa forma, o autor da ação enviou-lhe outra notificação pedindo que o restante do valor 

fosse pago à vista, sem mais delongas. Ela se apresentou, assumiu o que devia e se 

comprometeu a pagar o crédito. 

A coartação foi uma forma muito comum de concessão de liberdade aos cativos no 

período colonial e imperial brasileiro. Segundo os dados obtidos por Andrea Lisly 

Gonçalves (2011), em Minas Gerais a maioria das manumissões ocorreu dessa maneira. 

Nela, o proprietário do escravo acordava com o mesmo em lhe passar à alforria através 

do pagamento parcelado e com tempo determinado para quitação das parcelas. Além do 

processo de Quitéria, outras ações de crédito giraram em torno do pagamento da alforria 

das libertas de Pitangui, como foi o caso de Gracia, de nação Conga, que em 1763 devia 

à Escolástica de Campos o valor de “sete oitavas menos um quarto de ouro, procedidas 

de outros tantas que lhe emprestou para acudir o pagamento de sua alforria”241. 

Além dos casos citados anteriormente, outra demanda relevante a ser abordada trata 

do empréstimo feito por Francisca Ferreira do Vale, preta forra, junto ao Alferes Luis 

Ferreira da Silva, para a retirada de seu marido da cadeia de Pitangui. Luis havia 

emprestado a Francisca a quantia de dez oitavas e três quartos de réis para socorrer a 

situação em que seu companheiro se encontrava. Como a ré não lhe pagava, iniciou a 

ação para garantir que recebesse o valor. Francisca se apresentou à justiça junto de seu 

procurador e assumiu o débito242. Nesse caso, fica evidente que as manumitidas buscaram 

o contato com pessoas de segmentos sociais diferentes para conseguirem se manter em 

sociedade e atender às suas necessidades e de seus entes. Além disso, fica demonstrado 

que estavam à frente das situações que necessitavam de ação proativa para a solução dos 

problemas cotidianos.  

 
241 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autora: Escolástica de Campos. Ré: Gracia – preta forra nação Conga. 1763. Cx 

187/Dc 069.  
242 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Sub-série: ação de alma. Autor: Alferes Luis Ferreira da Silva. Ré: Francisca Ferreira do Vale – 

preta forra. 1777. Cx 189/Dc 067. 
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Até aqui, abordamos alguns processos em que as libertas estiveram na condição de 

rés, selecionadas para destacar a presença dessas mulheres na sociedade de Pitangui, bem 

como os conflitos cotidianos enfrentados, as redes socioeconômicas tecidas e a atuação 

delas diante da justiça local e de seus adversários. Adiante, apresentaremos as quatro 

ações nas quais as manumitidas acionaram a justiça para requerer determinada quantia de 

seus devedores, ou seja, em que eram as autoras dos processos. 

A primeira, uma ação de crédito datada de 1754, envolvia duas pretas forras: Maria 

de Andrade, a suplicada; e Joana Dias Correa, a ré. Segundo Maria de Andrade, o motim 

do conflito foi o empréstimo pego pela suplicada no valor de vinte e sete oitavas e um 

quarto de ouro. Como não lhe pagava havia um bom tempo, solicitou, junto à justiça, uma 

audiência para comprovar o débito de Joana Dias Correa e pedir que a mesma lhe 

reembolsasse. Após a notificação, a ré compareceu em juízo, assumiu a dívida e assinou 

com uma cruz o termo em que se comprometia a arcar com o valor em evidência243. 

A segunda ação era de alma, iniciada por Luiza Nunes, preta forra. A suplicante era 

dona de uma venda e José Pacheco Correa era seu cliente. Como José lhe devia durante 

tempo considerável, ela não viu outra forma de o réu lhe pagar a não ser pelas vias da 

justiça oficial. A dívida total girava em torno de três oitavas, três quartos e quatro vinténs 

de ouro. O processo não passou da fase de notificação do devedor e, dessa forma, não 

sabemos como terminou, ou mesmo se terminou244.  

Perpétua Rodrigues Nogueira, preta forra, também utilizou a justiça para requisitar 

o pagamento do crédito que cedeu a José Veloso de Carvalho, preto forro. A ação foi 

iniciada no ano de 1768 e o valor pedido pela autora era de oito oitavas, um quarto e seis 

vinténs de ouro, procedidos de uma obrigação que havia feito ao réu. José se apresentou 

à justiça, reconheceu o seu débito e fez o acordo de pagamento com Perpétua245. Faz-se 

importante ressaltar que José foi citado pelo tribunal como forro apenas uma vez no 

processo e, se não adentrássemos na ação, não saberíamos que ambos eram alforriados. 

Na página inicial constava apenas a designação “forra” para a autora, assim como em 

todas as vezes que seu nome foi citado. Tal fato evidencia a demarcação do social e de 

 
243 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autora: Maria de Andrade – preta forra. Ré: Joana Dias Correa – preta forra. 1754. 

Cx 209/Dc 029.  
244 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Sub-série: ação de alma. Autora: Luiza Nunes – preta forra. Réu: José Pacheco Correa. 1764. Cx 

187/Dc 78. 
245 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações 

cíveis. Sub-série: ação de alma. Autora: Perpetua Rodrigues – preta forra. Réu: José Veloso de Carvalho. 

1768. Cx 214/Dc 054. 
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gênero que cada indivíduo ocupava: mesmo iniciando a ação contra um homem na mesma 

condição, as mulheres negras eram mais estigmatizadas socialmente, ficando claro que o 

tempo todo deveriam ser lembradas como forras. 

A última ação encontrada, que teve as libertas como autoras, foi referente ao ano de 

1772. Ana Leite da Silva, crioula forra, solicitou por meio de uma audiência pública 

contra José de Aquino Calaça, o pagamento do que era seu por direito, valor que havia 

cedido anteriormente ao réu em uma transação econômica. No processo, a suplicante 

assevera: 

 

Diz Ana Leite da Silva crioula forra que José de Aquino Calaça lhe deve duas 

oitavas e quatro vinténs de ouro resto de maior quantia procedida de algodão 

que comprou o suplicado e como lhe tem pedido várias vezes e lhe não tem 

satisfeito o quer fazer citar para na presente audiência deste juízo venha 

pessoalmente jurar ou vir jurar em sua alma se é ou não devedor da quantia 

pena de que não comparecendo se deferir o juramento a suplicante e seu 

procurador a revelia do suplicado que fique logo também citado todos os mais 

termos e autos judiciais da causa e sua execução, venda rematação e remissão 

de bens246. 

 

Não há a citação do réu reconhecendo a dívida. Entretanto, logo após o despacho 

da notificação acionando o suplicado, consta o valor do débito contraído e a soma de 

todos os trâmites com os quais ele deveria arcar. Dessa forma, fica claro que eles 

chegaram a um acordo e José pagaria a Ana Leite dentro de pouco tempo. 

Com esta breve análise das ações elencadas durante o artigo, é notória a variedade 

das questões que envolviam o cotidiano das mulheres alforriadas na vila de Pitangui no 

período colonial. Como vimos, elas estabeleceram redes de clientela e de sociabilidade 

com pessoas de diferentes segmentos sociais e também com indivíduos do mesmo 

segmento. Nos processos fica claro o envolvimento das alforriadas com pessoas de 

patente militar, com comerciantes e com outros forros e forras. Na sua maioria, elas se 

apresentaram diante do aparato burocrático para reconhecerem suas dívidas e as pagarem. 

Portanto, estando cientes de seus representantes jurídicos e sabendo minimamente da 

importância dessas manifestações para uma egressa do cativeiro afirmar o seu espaço na 

sociedade local.  

Quando foram autoras das ações, buscaram o meio legal para conseguirem a 

restituição dos créditos cedidos havia algum tempo e que não foram pagos por seus 

 
246 Instituto Histórico de Pitangui – Fundo Câmara Municipal de Pitangui. Seção Justiça, Série: ações cíveis. 

Sub-série: ação de alma. Autora: Ana Leite da Silva - crioula forra. Réu: José de Aquino Calaça. 1772. Cx 

189/Dc 015.  
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clientes. Os valores cobrados não eram altos, entretanto, inferimos que essas mulheres 

acessaram a justiça não apenas pela quantia material, mas também pelo valor imaterial 

que o ato carregava, principalmente por estarem vivendo em uma sociedade 

hierarquizante, caracterizada por valores de Antigo Regime como a honra, credibilidade 

e retidão.  

 

Conclusão 

 

A inserção dos egressos do cativeiro na sociedade colonial exigia a assimilação 

dos costumes vigentes, dentre eles, o reconhecimento da justiça como mediadora dos 

conflitos cotidianos. Nesse sentido, uma parcela dos libertos recorreu ao aparato 

burocrático para resolver querelas e requerer os direitos costumeiros. As ações cíveis 

foram produzidas, assim, quando algum trato entre dois indivíduos era descumprido. 

Aquele que se sentia lesado buscava a solução da contenda através das vias legais. 

 O contexto social e econômico da vila de Pitangui, por se tratar de uma região 

com uma economia aquecida, favoreceu o envolvimento das egressas do cativeiro em 

diversas atividades produtivas. Essas atividades proporcionaram o acúmulo de pecúlio, o 

contato com pessoas de diferentes segmentos sociais e também desencadearam os 

conflitos cotidianos, fatos atestados pela maioria das ações cíveis de cunho creditício em 

que se envolveram.  

A análise dessas ações torna compreensível a forma como utilizaram a justiça, 

como comportaram diante de seus oponentes no tribunal e como foram tratadas pelas 

autoridades. Em todos os processos elas assumiram as dívidas e/ou entraram em acordo 

com os seus credores para que fossem pagas. Ademais, nota-se a forma como foram 

tratadas pelos oficiais de justiça: designadas em sua maioria como “pretas”, “crioulas” e 

“pardas forras” e, em alguns casos, nem de “forras” eram chamadas, mas apenas de 

“pretas”, tendo demarcado o seu local social de forma clara logo no início dos processos. 

É importante ressaltar, também, a ação em que Ana Caetana estava como ré, na qual se 

encontra a designação “solteira”, palavra usada mais de uma vez no processo ao remeter-

se à liberta, fato que diz, igualmente, sobre a forma de diferenciação e de demarcação 

social a que a manumitida foi sujeitada.  

Em suma, torna-se claro que essas mulheres viviam em movimento na sociedade, 

lutando para quitarem suas dívidas, para adquirir o próprio sustento e de suas famílias e, 

acima de tudo, para se afirmarem como libertas e não mais como pertencentes ao grupo 
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dos escravizados. Buscavam melhores condições de vida para os seus e tentavam ampará-

los nos momentos em que necessitavam de apoio, como foi o caso de Francisca Ferreira 

do Vale, que pediu o empréstimo ao Alferes Luiz Ferreira da Silva para conseguir retirar 

seu marido da cadeia. Lutaram para se manter manumitidas, como foi o caso de Quitéria, 

que quase teve a sua liberdade revogada pelo não pagamento de sua coartação em dia. 

Por último, casos como os de Francisca, Joana, Luiza, Ana Caetana, Perpétua e 

Quitéria ilustram a experiência de tantas outras mulheres negras que não deixaram 

vestígios escritos, mas que agiram e reagiram a uma sociedade hierárquica de Antigo 

Regime, buscando melhores condições de vida, mulheres estas que sempre estiveram na 

base da sociedade, produzindo tanto quanto os homens e em jornadas de trabalho 

ininterruptas. Como assevera Angela Davis, “foram essas mulheres que passaram para as 

suas descendentes nominalmente livres um legado de trabalho pesado, perseverança e 

auto resiliência, um legado de tenacidade e resistência”247. 
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