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O PORQUÊ DA IMAGEM

 Dance (I) - Matisse, Henri (1909) - MoMA (NY)
Tela de Henri Matisse de 1909

 MoMa (NY)

A tela de Matisse (1909), no seu estilo fauvista, expressa esse mundo dos contrastes: das cores e dos 
gêneros (que por vezes nos confundem nas ânsias de definições). Representa as diferenças, mas 
também o que une as pessoas nessa ciranda da vida, por vezes alegre, disforme, desnuda, 
natural/cultural, alegre/emotiva, feroz, desforme – porque não pretendemos dar a forma ou a noção do 
certo ou, ainda, de uma realidade arbitrária  (MARQUES, Ana Maria).

Ana Maria Marques 

Possui Graduação (1989), Mestrado (1995) e Doutorado em História (2007) pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Foi professora de Educação Básica (1986-1997) e de cursos de Pedagogia na Universidade do Vale do Itajaí 
(1998-2008). Em agosto de 2008 tomou posse como professora do Departamento de História da Universidade Federal 
de Mato Grosso e desde 2010 atua também como professora do curso de Pós-graduação strictu sensu em História - 
Mestrado e Doutorado, da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem experiência na área de História, com ênfase em 
Prática de Ensino de História. Atua principalmente nos seguintes temas: gênero, livro didático, educação patrimonial, 
história de Mato Grosso, feminismos e racismos. 



No atual contexto brasileiro, em que o conceito gênero é retirado 
do Plano Nacional de Educação (2015) e a primeira mulher eleita 
democraticamente à presidência da República - Dilma Rousseff - é 
afastada de seu segundo mandato (2016) – em meio a grande 
controvérsia sobre se haveria crime de responsabilidade para justicar tal 
medida –, pautar o conceito gênero torna-se um ato de resistência.

Trata-se de reiterar que gênero resulta de um campo de estudos 
que se consolida, há quase meio século, em universidades de diferentes 
países, além de congurar um marcador social de políticas e programas 
governamentais, reconhecido e implementado internacionalmente.

Nos anos 90, a denição e o uso da categoria gênero foi bastante 
difundida no Brasil pelo texto fundador de Joan Scott, “Gênero: uma 
categoria útil de análise histórica”. Antes se falava de mulher, mulheres e 
condição feminina. A categoria gênero permitiu ampliar o espectro de 
análise e deixar mais evidente de que se trata de um processo relacional. 
Falar de gênero, pois, não é falar só de mulheres, como muitos ainda 
insistem em repetir, baseados em preconceitos e desconhecimento.

No Brasil, há quase uma década, as professoras Rachel Sohiet e 
Joana Maria Pedro traçaram a trajetória dessa categoria na disciplina 
História e sua relação com o campo da História das Mulheres, em artigo 
publicado na Revista Brasileira de História (2007). Chamaram atenção 
para o vigor acadêmico da área de estudos “Relações de Gênero e 
História das Mulheres”, que continua a se propagar no país, a despeito do 
recrudescimento de forças conservadoras e fundamentalistas.

Este dossiê sobre gênero insere-se nessa perspectiva, ao reunir 
quinze artigos que versam sobre temas e temporalidades distintos, 
tomando como eixo as relações de gênero e/ou a História das mulheres, 
e, ainda, traz a tradução de um texto de Jane Flax sobre ética e aspectos 
do feminismo contemporâneo.

Pesquisadoras e pesquisadores de diferentes instituições de ensino, 
que integram a Rede Centro-Oeste de História e Estudos de Gênero, 
voltam-se para aspectos conceituais, para as questões de gênero, para 
as mulheres, para a representação do feminino, para a masculinidade e 
para as sexualidades. Analisam fontes manuscritas oitocentistas e das 
primeiras décadas do século XX, além de discursos, representações e 
práticas culturais, vericadas tanto em festa religiosa como entre 
populações remanescentes de quilombos e populações de 
assentamentos. Esquadrinham o âmbito escolar e objetos culturais 
contemporâneos (livros didáticos, romances e lmes). 

Os textos desvelam um amplo arco temático, ao abordarem: 
aspectos teóricos sobre a História das Mulheres; a relação entre História, 
Ensino de história e gênero; as mulheres escravizadas oitocentistas; as 
relações de gênero e/ ou a representação do feminino em narrativas 
quilombolas, em festa religiosa, em processos crimes do início do século 
XX, em assentamento recente, em torno de hidroelétrica, e em manuais 
de didática da História, das últimas décadas. Outros textos discorrem 
sobre: as signicações do “corpo da mulher”; a masculinidade e os 
arranjos familiares de imigrantes solteiros no nal do século XIX e primeiras 
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décadas do XX; as mulheres no PCB, dos anos 1920; os discursos de amor e de violência 
em romances; as sexualidades não heterossexuais na Educação; a (in) visibilidade do 
tema da lesbianidade em lmes. 

As pesquisadoras e pesquisadores que atualmente integram ou integraram 
instituições localizadas na região centro-oeste vêm de percursos que permitiram beber 
em diferentes fontes e escolas, do nordeste, do sudeste e do sul. A rede centro-oeste está 
envolvida nessa teia que é nacional e é também internacional, considerando as 
experiências de estudos fora do Brasil, ou que foram orientadas por outras que estudaram 
em instituições do exterior. Entrementes, as pesquisadoras e pesquisadores que ora 
escrevem neste dossiê estão em contato direto com leituras e pesquisas internacionais, 
além das nacionais. O que nos permite inferir que as questões de gênero urgem em toda 
parte, pois dizem respeito às relações de dominação/opressão e aos necessários 
processos de empoderamento e emancipação. 

Este dossiê é um convite à/ ao leitor/a para pensar os desaos de nossas pesquisas 
e suas especicidades pela perspectiva de gênero e da História das mulheres. Colocar-se 
diante de temáticas úteis e necessárias, a partir de experiências e inquietações 
subjetivas, que permitem reetir sobre as demandas das relações de gênero e sobre o seu 
lugar na produção intelectual da contemporaneidade. 

Agradecemos a todas e todos que colaboraram para a concretização deste 
trabalho e esperamos que a leitura desses artigos seja motivadora. 

Organizadoras:
Profª Drª Alcilene Cavalcante (UFG)
Profª Drª Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo Gomes (UFMT)



A Revista Eletrônica Documento Monumento – REDM – promovida pelo Núcleo de 

Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), em sua edição Volume 18, n. 1 – Outubro de 2016 tem como edição especial o 

dossiê “Relações de gênero e saberes: mulheres, história e novas narrativas", cujo objetivo é 

garantir visibilidade aos diferentes caminhos de pesquisa e suas especificidades pela 

perspectiva de gênero e da História das mulheres, que, sob a organização de Alcilene Cavalcante 

e Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo Gomes, reúne artigos e ainda traz a tradução de um texto 

de Jane Flax. A Revista inicia com o artigo de autoria de Diva do Couto Gontijo Muniz intitulado 

HISTÓRIA, ENSINO DE HISTÓRIA E GÊNERO: DISCUTINDO A RELAÇÃO  , que 

apresenta uma reflexão sobre a relação entre história, ensino de história e gênero, ocasião em 

que três questões foram tomadas como eixos estruturantes nesse exercício de reflexão: o que 

queremos quando ensinamos história? Qual história e como ensiná-la? Ensinar história para 

quem e para que? As respostas encontradas são algumas dentre as inúmeras possibilidades 

apresentadas. O autor Losandro Antonio Tedeschi em HISTÓRIA MENOR COMO 

POTÊNCIA: DESLOCAMENTOS CONCEITUAIS PARA SE PENSAR A HISTÓRIAS DAS 

MULHERES  , propõe analisar a história menor, a memória feminina, assaz subjetiva, de cunho 

familiar, afetiva e maternal, bem como negligenciada pela memória oficial. O artigo de Fabiana 

Francisca Macena, intitulado TECENDO LAÇOS, CONSTRUINDO HISTÓRIAS: 

MULHERES ESCRAVAS E AÇÕES EM DEFESA DA LIBERDADE NAS MINAS 

OITOCENTISTAS  , procura historicizar algumas experiências de mulheres escravas em seus 

projetos de liberdade, na segunda metade do século XIX, na província de Minas Gerais, e 

destacar as ações rebeldes, individuais e coletivas, protagonizadas por cativas, bem como seus 

recursos às autoridades policiais e à justiça para o encaminhamento de queixas e demandas. 

Com o artigo ,ATRAVESSANDO O ATLÂNTICO: UMA IMIGRAÇÃO DE HOMENS SÓS  

Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo Gomes e Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante 

Ribeiro, a partir da discussão sobre masculinidade, sensibilidades e virilidades procuram 

desvendar o universo masculino de imigrantes italianos solteiros em Mato Grosso, que 

chegaram a terras mato-grossenses pela “rota do Prata”, no período de 1870 a 1930, através da 

navegação dos rios da Prata, Paraná e Paraguai, passando pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Já 

a autora Eliane Martins de Freitas com o artigo O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 

(PCB) E A QUESTÃO DA EMANCIPAÇÃO FEMININA NA DÉCADA DE 1920  , busca 

discutir aspectos da participação das militantes dentro do PCB, o tratamento dado pelo partido à 

questão da emancipação feminina e os termos da relação entre suas militantes e o movimento 

feminista da época. O artigo das autoras Ana Maria Marques e Mayara Laet Moreira intitulado, 

CLAUDINA: A QUESTÃO RACIAL E DE GÊNERO NOS PROCESSOS DE CRIMES DE 

DEFLORAMENTO EM CUIABÁ (MT) – 1931 -1934 tem como foco central o processo de 

crime de defloramento instaurado, em 1931, na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, 

requerido por Claudina Gonçalves de Queiroz, contra Ênnio Gratidiano Dorilêo, 19 anos, 

acusando-o de deflorá-la. O artigo CULTURA, MULHER E HISTÓRIA: NARRATIVAS E A 

REPRESENTAÇÃO FEMINA NUMA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM CAMPO 

GRANDE/MS de autoria de Jaqueline Ap. M. Zarbato - visa abordar a representação cultural 

feminina, a partir do contexto histórico da comunidade quilombola São Benedito, constituída 

pela ex-escrava “tia Eva”, em Campo Grande/MS. A PERCEPÇÃO DO “FEMININO” NA 

FESTA DE SÃO BENEDITO EM CUIABÁ, A CAPITAL DE MATO GROSSO: 

COTIDIANO, TRAMAS E (IN) VISIBILIDADE é o título do artigo de Renilson Rosa Ribeiro e 

Silbene Corrêa Perassolo da Silva, onde apresentam discussões, análises e questões atuais 

sobre o papel das mulheres, a condição histórica do feminino na perpetuação e manutenção 

dessa tradição, em espaço que se renova constantemente, mas que ainda mantém aspectos 

tradicionais desde o seu surgimento na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no século 
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XVIII. O artigo intitulado A (IN) SUSTENTABILIDADE DO ACAMPAMENTO ILHA VERDE, NO MUNICÍPIO 

DE BABAÇULÂNDIA (TO), DA PERSPECTIVA DE GÊNERO, de autoria de Temis Gomes Parente e Hareli 

Fernanda Garcia Cechin, procura discutir a sustentabilidade e/ou insustentabilidade do Acampamento Ilha Verde, no 

município de Babaçulândia (TO), na perspectiva de gênero. Com o artigo intitulado O CORPO É NOSSO: OUTRAS 

FORMAS, OUTROS SABERES Ana Maria Colling elege para sua reflexão três momentos históricos em que a relação 

entre mulheres e seu corpo aparece de forma destacada: movimento feminista, marcha das vadias e ditadura militar 

brasileira. Tempos diversos, saberes, mas sempre a reivindicação do corpo como seu. Nestes três distintos espaços 

históricos de resistência feminina, o corpo é sempre alvo do poder, porque a história do feminismo é uma história da 

transgressão. Ana Carolina Eiras Coelho Soares, com o artigo intitulado VIOLÊNCIAS, PRAZER E PODERES NA 

HISTÓRIA: DESIGUALDADES DE GÊNEROS, RELATOS DE AMOR E DENÚNCIAS LITERÁRIAS busca 

perceber as relações amorosas contemporâneas e a construção discursiva e histórica sobre as noções de amor e 

violência, articulando-as às construções sociais primárias entre os gêneros.  Já o artigo de Alcilene Cavalcante de titulo 

A LESBIANIDADE NAS TELAS BRASILEIRAS DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA: O PROTAGONISMO DE 

AMOR MALDITO, DE ADÉLIA SAMPAIO   , que tem como chave História, gênero e cinema, versa sobre a 

lesbianidade e a permanência do autoritarismo encenados nesse filme brasileiro da transição democrática, 

problematizando a invisibilidade de relações homoafetivas de mulheres, em decorrência da hegemonia da 

heterossexualidade ou da heteronormatividade, inclusive no âmbito dos feminismos, e da transição democrática 

inconclusa. Com o artigo EDUCAÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÃNEA E A DISCUSSÃO SOBRE AS 

SEXUALIDADES NÃO HETEROSSEXUAIS E RELAÇÕES DE GÊNERO, Luciene Neves apresenta uma 

discussão acerca dos conflitos e disputas em torno do currículo para a educação brasileira, tanto no nível da educação 

superior para a formação de professores/as como da educação básica, no que concerne à questão de gênero e, sobretudo, 

em relação às sexualidades diferentes da heterossexual, em especial a homossexualidade. Dando prosseguimento, os 

autores Andréa Mazurok Shactae e Osvaldo Rodrigues Junior apresentam resultados de investigação sobre a presença 

da questão de gênero nos manuais de Didática da História, produzidos no Brasil entre 1997 e 2015. Em DIREITOS 

HUMANOS COMO POLÍTICA E CURRÍCULO DE ESTADO PARA ALUNOS/AS DAS ESCOLAS DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À DIVERSIDADE SEXUAL, Admilson Mario de 

Assunção procura saber como os profissionais da educação estão sendo orientados pela Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer, quais documentos darão suporte aos professores e se os mesmos poderão ou não dialogar 

com os seus alunos sobre as questões de gênero e diversidade sexual, retiradas do Plano Estadual de Educação. E por 

último, porém não menos importante, as organizadoras apresentam a tradução de um texto de Jane Flax sobre ética e 

aspectos dos feminismos contemporâneos.

 Este número da Revista, como pode ser observado está dedicado às “Relações de gênero, saberes e poderes: mulheres, 
história e novas narrativas", sendo seus pesquisadores de diferentes instituições de ensino, que integram a Rede 
Centro-Oeste de História e Estudos de Gênero, porém, o espaço está aberto para receber contribuições de todos os 
campos do conhecimento, sintonizando ainda mais o NDIHR/ UFMT com a diversidade de áreas científicas. 

Editores
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RESUMO

Uma reexão sobre a relação entre história, ensino de história e 
gênero é o tema do presente artigo. Para tal, priorizamos enfocar três 
“encontros” desses saberes cuja problematização apresenta-se 
incontornável aos do ofício: entre professores/historiadores e suas 
localizações nos campos disciplinares da história, da educação e do 
ensino; entre história, o pensamento da diferença e a crítica feminista; 
entre história, gênero e seu ensino. Três questões foram tomadas como 
eixos estruturantes nesse exercício de reexão: o que queremos quando 
ensinamos história? Qual história e como ensiná-la? Ensinar história para 
quem e para que? As respostas encontradas são algumas dentre as 
inúmeras possibilidades apresentadas.

Palavras-chave: História. Gênero. Ensino de História 

ABSTRACT

 A reection on the relationship between history, teaching of history 
and gender is the subject of this article. To do this, we give priority to focus 
on three "meetings" of those whose knowledge problematization presents 
essential to the craft: between teachers/historians and their locations in 
the disciplines elds of history, education and teaching; between history, 
the thought of difference and the feminist critique; between history, 
gender and teaching. Three questions were taken as a structural axis in 
this exercise of reection: what we want when we teach history? which 
history and how to teach it? teach history to whom and for what? The 
solutions are few among the many possibilities presented.

Keywords: History. Gender. Teaching of History
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Vejo-te ainda agora entrar na sala, com as tuas chinelas de couro branco, capote, lenço 
na mão, calva à mostra, barba raspada; vejo-te sentar, bufar, grunhir, absorver uma 

pitada inicial, e chamar-nos depois à lição. E zeste isso durante 23 anos, calado, obscuro, 
pontual, metido numa casinha da Rua do Piolho, sem enfadar o mundo com a tua 

mediocridade, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas e ninguém te chorou, 
salvo um preto velho – ninguém nem eu, que te devo os rudimentos da escrita. 
(...) Que querias tu, anal, meu velho mestre de primeiras letras? Lição de cor e 

compostura na aula (...). (ASSIS, 1971, p. 37) 

OS ENCONTROS COM A HISTÓRIA: EXIGÊNCIAS COLOCADAS  AOS DO OFÍCIO

D
esenvolvo a reexão sobre a temática proposta – história, ensino de história e gênero – 

orientada por três exigências que me parecem ser indeclináveis à abordagem dessa 

relação e também aos do ofício: historiadores/professores de história ou que estão se 

preparando para tal. São exigências que, resumidamente, podem ser traduzidas em três direções 

e três proposições:

· denir nossas pretensões: o que queremos quando ensinamos história? 

· (re)conhecer nossas concepções de história e de ensino: que história e como 

ensiná-la?

· explicitar nossa localização nos campos de nossa atuação: ensinar história 

para quem e para que?

Usei intencionalmente o retrato do personagem Ludgero Barata, o mestre da narrativa 

machadiana, ultrapassado, suponho, para contrapô-lo ao nosso e também aproximá-lo do 

nosso. Quero, enm, inquieta-los, desalojá-los da zona de conforto que o fazer cotidiano acaba 

nos instalando para pensar e questionar nosso exercício prossional. Anal, se são bem visíveis a 

distância e as diferenças entre os nossos contemporâneos modos de ser e de atuar e os daquele 

mestre oitocentista, alguns traços comuns, porém, nos aproximam. Rero-me, particularmente, a 

um deles: o da dimensão fundante de nosso exercício prossional, que é a de se perguntar, e de se 

denir, o que queremos de nossas alunas e alunos, tal como fez Brás Cubas/Machado de Assis em 

relação ao seu mestre: “que querias tu, anal, meu velho mestre de primeiras letras?”. E, de 

imediato, formular a resposta: “lição de cor e compostura na aula”. É a pergunta que também 

faço ao iniciar a reexão: o que queremos nós, professores e professoras de história, quando 

ensinamos história? 

Essa pergunta, e suas possíveis respostas, conferem sentido ao nosso exercício prossional 

por razões que me parecem óbvias, já que orientam nossa atuação docente desde a primeira 

aula – ministrada, quase sempre, com certa ansiedade, despreparo e insegurança – até a última, 

quando aposentamos, ou abandonamos essa prossão, ou morremos. Penso que há um certo 

consenso entre nós de que se trata de orientação que forma e informa nossa prática docente, 

seja ela íntima e subjetivamente elaborada, seja ela formalmente traduzida e explicitada nos 

objetivos que denimos e registramos nos inúmeros programas/planos de cursos/de unidades/de 

aulas que elaboramos ao longo de nossa carreira. Algumas vezes com tédio; outras, com grandes 

expectativas; e muitas vezes, automaticamente. No amplo espectro das competências e 

habilidades a serem perseguidas e aprendidas pelos discentes, algumas são visivelmente 

recorrentes, comuns aos campos do ensino e da história; dentre elas, as que mobilizam ações 

com vistas a desenvolver o espírito crítico; a promover a autonomia intelectual; a possibilitar a 

percepção de uma consciência histórica e de compreensão de si e do mundo; a reconhecer-se 

como sujeito histórico; a situar sua historicidade.

Essa pergunta é uma orientação que, independentemente da amplitude de suas 

pretensões, ou das diferentes perspectivas teóricas e metodológicas que sustentam sua 

elaboração, ou das múltiplas visões de mundo que a informam, remete-nos para o tempo 
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“conteúdos programáticos” dos currículos escolares, tornam-se o objetivo a ser alcançado em 

termos de aprendizagem, sendo então perseguidos incansavelmente, e ás vezes até 

insanamente, pelos docentes em seu fazer cotidiano. O que sempre quis, e ainda sigo e persigo 

quando ensino história, é que cada aluna/aluno reita historicamente; ou seja, reconheça-se 

como pessoa atravessada de historicidade, como um sujeito político, histórico, produzindo na e 

pela história e, ao mesmo tempo, também produtor dela. Para tal, pratiquei e ainda pratico um 

ensino engajado nas lutas contra a dominação, a opressão e a exclusão. Ensino leituras anti 

canônicas de textos canônicos. Pertenço a uma “escola com partido”.  

Entendo que tal reconhecimento, o de nossa historicidade, impõe-se seja promovido nas 

aulas de história, pois é ele que atende à carência de todo ser humano de localizar-se em seu 

tempo; de “orientar-se em meio às mudanças que experimentam em seu mundo e em si 

mesmos”, como defende Rüsen (2001, p. 12). E eu ouso acrescentar: e em meio às permanências, 

pois elas também fazem parte do tecido histórico e, como tais, precisam ser historicizadas, 

compreendidas em sua dinâmica e operacionalidade para serem desnaturalizadas, retiradas da  

“ordem natural das coisas” e localizadas como produtos e processos históricos, como criações 

humanas. 

Invisto, assim, em uma aprendizagem histórica articulada à uma concepção de história 

pensada não como um aprisionamento, como um “fardo a pesar sobre nós, impondo ao futuro 

um sentido já inscrito no passado”, mas como uma “referência para pensarmos com liberdade o 

futuro que queremos”, como nos ensinou o saudoso mestre Manoel Salgado Guimarães (2000, p. 

21). 

Defendo, portanto, um ensino de história que enfatiza as potencialidades 

emancipadoras e emancipatórias da história e da educação. Um ensino comprometido com as 

mudanças em direção a uma sociedade, onde, efetivamente, todos tenham acesso à 

cidadania; ao “direito a ter direitos”, como igualdade e como eliminação de qualquer forma de 

hierarquização fundamentada no “natural”, como precisamente deniu Hannah Arendt (1995). 

Pensar a História e seu ensino, libertária e diferentemente, investindo e insistindo em nossa 

historicidade, em nossa localização singular no mundo como pessoas com espaço de fala e lugar 

de sujeito, traduz, enm, meu posicionamento nos campos onde atuo, como historiadora, 

professora, feminista e cidadã. Penso que explicitar tal posição, e os compromissos que ela 

envolve, constitui outra exigência colocada aos do ofício e orientação para nosso fazer no que 

tange ao ensino, à pesquisa e à escrita da história.  

ENCONTROS COM A DIFERENÇA E A DIVERSIDADE: HISTÓRIA E GÊNERO
Pensar a história, e praticar sua escrita e seu ensino, apostando nas múltiplas 

possibilidades do campo e projetando, como horizonte, as transformações das relações 

humanas, pautadas na igualdade de direitos e no respeito às diferenças e às escolhas de cada 

um, foi caminho e modo de percorrê-lo que me levaram às reexões feministas e aos encontros 

com gênero. 

Gênero foi conceito proposto pelas teóricas feministas para pensar a questão da 

diferença entre/das mulheres na história e sobretudo na ação política dos movimentos feministas. 

A introdução do gênero como “categoria útil de análise histórica” (SCOTT, 1990, p. 7) – para usar 

expressão de Joan Scott e título de artigo de sua autoria que se tornou leitura obrigatória para 

quem trabalhasse com a temática das mulheres no Brasil dos anos 1990 – ocorreu em meio à muita 

polêmica e também amplo estranhamento. Polêmica, porque dividiu as feministas, 

confrontando-as, teoricamente, entre a pertinência ou não de sua incorporação, pois era visto 

como termo neutro, desprovido da força política mobilizadora potencializada no conceito de 

classe. Temia-se, inclusive, que esse conceito fosse substituído pelo de gênero e/ou que as 

questões de classe fossem diluídas nas de gênero. Estranhamento, porque era uma proposta e um 

conceito desconhecidos da história e das historiadoras e historiadores brasileiros, já que vieram de 

fora: foram importados dos Estados Unidos e das Ciências Sociais. 

Margareth Rago historicizou perspicazmente esse estranhamento inicial no momento da 

incorporação do gênero pelas pesquisadoras feministas brasileiras: 

Da história das mulheres passamos repentinamente a falar na categoria do gênero, entre as 
décadas de 1980-1990. Uma imensa literatura abriu-se, então, para nós: as pós-estruturalistas, 
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histórico de cada um de seus formuladores; ou seja, para o “espaço de experiência e horizonte de 

expectativa” de cada um, individual e coletivamente.  Trata-se de tempo que não se reduz a um 

marco cronológico, mas inclui diferentes posições de classe, grupo, raça, etnia, gênero, 

escolaridade, ocupação e geração, dentre as principais dimensões de nossa historicidade. 

Compreende, enm, o tempo histórico que ancora nossa singular localização no mundo, nosso 

modo de ser, de ver e de dar a ler o mundo, que não é possível ser pensado fora da relação, 

sempre assimétrica, entre a experiência, o que vivenciamos, e o que projetamos, o futuro que 

desenhamos, apostando na mudança, ou na manutenção do status quo, ou no retorno ao 

passado, à antiga ordem. (KOSELLECK, 2006, p. 305-327)

Entendo que esse nosso fazer, nossa experiência de “ensinar” história, encontra-se 

marcada e demarcada, tal como ocorre com a escrita da história, com a operação 

historiográca, para usar construção cara a Michel de Certeau (2006, p. 65-109), por três eixos 

estruturantes, assim, identicados:

a) pelo lugar social e institucional de fala: não apenas as instituições educacionais 

onde nos formamos e trabalhamos, mas também as diferentes dimensões do social 

que nos constituem como somos, como pessoas singulares e, ao mesmo tempo, 

como seres coletivos, constituídos nas experiências comuns de classe, gênero, raça, 

etnia e prossão, dentre as mais signicativas;

b) pelos conceitos, regras, técnicas e procedimentos próprios dos campos 

disciplinares da história, da educação e da didática; 

c) por um produto, um resultado apresentado, ou seja, a aprendizagem do/a aluno/a; 

a tal mudança de comportamento ocorr ida em razão do processo 

ensino/aprendizagem;  

Entendo, assim, que se trata de orientação que confere sentido ao que fazemos quando 

ensinamos história, sendo que aquela não ocorre nem fora nem além da história, isto é, das 

condições históricas de sua produção, técnicas, inclusive. Todavia, a ênfase na mudança, ou na 

permanência, ou no retrocesso, imprimida nesse ensino, dependerá das escolhas feitas 

individualmente por nós, professores e professoras. Essa é a estreita margem de liberdade que 

escapa aos controles institucionais, às diretrizes programáticas, às imposições burocráticas. É o 

espaço de nossa relativa livre atuação no dia a dia da sala de aula. 

Com efeito, creio ser importante reiterar, essa é a margem de criação, liberdade e 

protagonismo que temos no exercício docente; paradoxalmente, nossa força e nossa fragilidade. 

Nossa força e nossa fragilidade porque a sala de aula é um espaço complexo, múltiplo, 

organizado e tensionado onde, e ao mesmo tempo, exercitamos nossa liberdade e respeitamos 

limites; operamos com autonomia intelectual e acatamos regras; fazemos escolhas e cumprimos 

determinações; deixamos nossa marca e também passamos desapercebidos, apagados das 

memórias da escola e de nossas alunas e alunos. Desapercebidos, como o velho mestre da 

narrativa machadiana, aprisionado a uma concepção conservadora e emuladora de 

educação e de ensino, cujo horizonte de expectativa em relação aos seus alunos era o de que 

eles soubessem a “lição de cor” e tivessem “compostura na aula”. Não por acaso, o retrato de 

mestre bem comportado que dele faz o memorialista resume-se a alguns traços comuns, contidos 

e corriqueiros: “calado, obscuro, pontual, metido em uma casinha da rua Piolho, sem enfadar o 

mundo com sua mediocridade” (ASSIS, 1971, p. 57).

Usei intencionalmente essa descrição de mestre do século XIX também para contrapô-la 

às escolhas que z como professora de história; inicialmente no ensino fundamental e médio, e 

depois no superior, graduação e pós-graduação. Após mais de 40 anos em sala de aula, 

reconheço que, ao contrário daquele mestre, fui e sou uma professora “mal comportada”. 

“Mal comportada” porque nunca fui “calada”, muito menos “obscura”, pois sempre 

perturbei o mundo acadêmico e escolar com meus questionamentos, com minhas propostas 

inovadoras e até mesmo com algumas impertinências. Longe de mim, portanto, a pretensão de 

“transmitir” conhecimentos, ou de que minhas alunas e alunos aprendessem o tal “contexto 

histórico”, localizado fora da história, identicado com um “pano de fundo”, uma “moldura”, um 

cenário de onde emerge a “verdadeira” história, traduzida nos eventos/fatos históricos das obras 

historiográcas. Estes, depois de apropriados pelo e para os livros didáticos e incluídos nos 
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com Derrida e Foucault à frente dissolvendo sujeitos e apontando para a dimensão 
relacional da nova categoria; as marxistas procurando integrar rapidamente a nova 
categoria em seu sistema de pensamento, sempre muito preocupadas em garantir um lugar 
outrora hegemônico e agora compartilhado do conceito de classe.  (RAGO, 1998, p. 92)�

Embates e disputas também entre feministas essencialistas e pós-estruturalistas presidiram 

a acolhida e a adoção da “nova” categoria de análise como ressalta aquela historiadora: 

progressivamente, as feministas ortodoxas, que relutavam em aceitar a reviravolta 
epistemológica em curso, por deslocar o foco do “sujeito mulher” para análise das relações 
de gênero, questionavam o embaralhamento das identidades sexuais, apontando para a 
importância de se preservar a identidade feminina como forma de reforçar a agenda 
política feminista e encaminhar as lutas políticas atuais (RAGO, 1998, p. 93)

Polêmicas e divisões à parte, não se pode desconhecer que a proposta de gênero 

inscreve-se no importante aporte teórico produzido pela crítica feminista, conhecido como 

estudos feministas, indispensável referência para pensar as mulheres e sobre elas. Estes estudos, 

como bem avaliou Descarrìes (2001, p. 11), desde sua emergência, em suas múltiplas vias, lugares 

de produção, direções e projeções, apresentam-se como críticas epistemológicas dos vieses 

sexistas do saber e de sua pretensa neutralidade; como refutações dos modelos teóricos 

dominantes, propostos para pensar e dizer as mulheres e suas vidas. Denunciam, enm, o sexismo 

operante na estruturação do saber e das relações sociais, cujos efeitos se revelam na 

produção/reprodução das desigualdades de gênero, nas hierarquizações fundamentadas no 

“natural”, na violência, física e simbólica, contra as mulheres, dentre suas principais expressões.

Não obstante o contemporâneo reconhecimento da área de pesquisas e estudos 

feministas, não há, porém, um consenso entre suas pesquisadoras quanto à pertinência, 

importância e mesmo utilidade de uma nova ordem explicativa do mundo. Questionamentos são 

feitos no interior dos feminismos acerca da contradição inerente ao projeto de uma 

epistemologia própria, de criação de mais um conjunto de regras para controlar o pensamento, e 

a denúncia e combate que a crítica feminista faz quanto a essa forma de exercício de poder. A 

proposta divide as teóricas feministas, e também as aproxima, pois há um esforço comum de 

pensar/repensar a relação entre poder e saber na produção do conhecimento sem incorrer, 

porém, no risco de rearmação de uma “essência feminina”, de um fundamento biológico das 

identidades sociais, de um elemento xo e imutável denidor das categorias mulher/homem, 

feminino/masculino.

Na pluralidade constitutiva dos feminismos e respectivas reexões críticas, um grupo de 

teóricas questiona a pertinência do estabelecimento de um conjunto de conceitos teórico-

metodológicos assentados, estáveis, mais ou menos indiscutíveis e consensualmente aceitos. A 

proposta delas é justamente fugir das grades de qualquer modelo explicativo e “operar com 

categorias analíticas instáveis, e movimentar-se em meio a um campo teórico que está em 

contínua construção, que acolhe a crítica como parte de sua construção”, como defende 

Guacira Louro (1997, p. 145). Trata-se de posição compartilhada por historiadoras como Maria 

Odila Leite da Silva Dias, Sandra Harding e Rachel Soihet, dentre outras, que advogam a 

exigência de se “aprender a aceitar a instabilidade das categorias analíticas” e também “usar as 

próprias instabilidades como recurso de pensamento e prática” (HARDING, 1987, p. 8). Essa 

instabilidade é para Silva Dias condição de possibilidade para historicizar a presença das 

mulheres na história, enfatizando seu protagonismo, investindo na “possibilidade de construir as 

diferenças e de explorar a diversidade dos papéis informais femininos” (DIAS, 1991, p. 49). 

Penso que a pesquisa feminista “deve encontrar seu próprio assunto, seu próprio sistema, sua 

própria teoria, sua própria voz”, tal como defende Showalter (1994, p. 29), como condição mesma 

de legitimação dos estudos feministas junto ao conjunto de saberes e domínios das Ciências 

Humanas e Sociais. Precisamos, continuando com a autora, indagar muito mais minuciosamente 

o que queremos saber e como podemos encontrar respostas às perguntas que surgem de nossa 

experiência, formular nossos argumentos, a partir de nossas premissas e não alhures, na tradição 

crítica androcêntrica (SHOWALTER, 1994, p. 28).  

No ato em que me identico e me reconheço como historiadora alinhada com o projeto 

de uma epistemologia feminista, expresso minha posição teórica e política, meu entendimento 

de que nenhuma ciência é neutra e desinteressada. A história, assim como os demais saberes 

sistematizados e institucionalizados, é pensada e escrita a partir de suas condições de 
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possibilidade e de imaginação para a investigação. Desse modo, o discurso historiográco não 

pode ser uma construção apolítica, não posicionada, mas se encontra, como todo saber, 

atravessado por relações de poder. É um campo do conhecimento em litígio, tensionado pelas 

disputas em torno do controle da leitura do passado de modo a controlar a visão do presente, 

como lucidamente sublinhou Manoel Salgado Guimarães (2000, p. 12).   

Entendo, assim, que a pesquisa histórica, e não apenas a pesquisa histórica feminista, é 

prática posicionada e comprometida: ela fala de um dado lugar social e sob o modo de ver, 

interesses, experiências e expectativas de quem a realiza, individual e coletivamente. A pesquisa 

histórica feminista é, porém, explícita e assumidamente interessada, pois quem a realiza nos 

aparece “não como uma autoridade invisível, ou anônima, mas como um indivíduo real, histórico, 

com desejos e interesses concretos e especícos”, como defende Harding (1987, p. 9). A pesquisa 

histórica, feminista ou não, tem partido. 

É também importante lembrar, para não esquecer (ROCHA, 2016), que a introdução e 

uso do gênero nos estudos históricos se deu em meio a um amplo movimento de crítica cultural e 

teórica aos modelos de conhecimento dominante nas ciências humanas. Diferentes saberes – 

psicanálise, hermenêutica, teoria crítica marxista, novo historicismo alemão, desconstrutivismo e 

pós- modernismo – questionam, em tal movimento, conceitos como identidade, razão, sujeito, 

objetividade e neutralidade, provocando deslocamentos e algumas rupturas nos sistemas de 

pensamento que informam as leituras do social. A crítica feminista compartilha alguns desses 

questionamentos, ao denunciar e expor o caráter ideológico, particularista, racista e sexista da 

ciência. Mostra, assim, e contundentemente, como a produção do conhecimento é pensada, e 

praticada, no masculino, que ainda permanece representado pelo conceito universal de 

Homem, que remete ao homem branco/ocidental/culto/civilizado/heterossexual/de primeiro 

mundo (RAGO, 2000, p. 25). Exclui, portanto, o diferente; ou seja, todas as pessoas que escapam a 

tal referente. 

Nessa crítica demolidora, o encontro com o pensamento da diferença, particularmente 

o pensamento foucaultiano, foi extremamente útil e enriquecedor. Foucault inspirou, sem dúvida, 

o movimento crítico feminista, ao questionar os fundamentos da disciplina história, ao projetar luz 

sobre dimensões/objetos até então por ela ignorados, e criar expressões capazes de traduzi-los e 

expressá-los (RAGO, 2000, p.28). No campo das ciências humanas em geral, e da história em 

particular, noções como objetividade, neutralidade e universalidade, sobre as quais se assentava 

o regime de verdade do conhecimento cientíco, foram questionadas, invalidadas e/ou 

relativizadas nesse e por esse movimento. As estreitas relações entre poder e saber foram 

denunciadas e expostas em sua operacionalidade, possibilitando, nalmente, desnaturalizar 

construções arraigadas acerca da produção do campo do conhecimento. Mostrou-se, enm, 

que ao invés de neutra, universal e desinteressada, a ciência sempre foi posicionada, 

particularista e comprometida. Trata-se, justamente, de um campo excludente, hierarquizado, 

fundamentado em categorias reexivas fechadas, xas, a-históricas, essencializadoras, 

incapazes de pensar a diferença. Esta face escondida da ciência era, nalmente, exposta.

As ressonâncias da crítica e dos debates feministas encontram-se mais ou menos diluídas 

no campo da história das mulheres, que se apresenta vincado por uma diversidade teórica, 

temática, metodológica, de interesses e visões de mundo. Diversidade, essa, que se expressa “na 

existência de vertentes que enxergam a teoria como ferramenta indispensável à construção do 

conhecimento histórico sobre as mulheres” (SOIHET, 1997, p. 86) e também naquelas que recusam 

a pertinência de uma epistemologia feminista “em nome do caráter uido, ambíguo, do tema em 

foco: as mulheres como seres sociais” (Idem, p. 86). Há, porém, em meio a essa divisão, a essa 

disputa e também diálogo entre as forças de territorialização e desterritorialização, o esforço 

comum em conferir visibilidade e dizibilidade historiográcas às experiências históricas das 

mulheres, em torná-las sujeito/objeto das narrativas históricas. Seria, por certo, ingênuo considerar 

que as teorias feministas romperam com os modelos de conhecimento dominantes nas Ciências 

Humanas, pois se ocorreram rupturas, também ocorreram permanências em relação à tradição 

cientíca ocidental. A história continua sendo soletrada no masculino; ou seja, “a pesquisa 

histórica está viciada desde seus pressupostos, pois deixa de lado a metade da humanidade e 

fala dos homens, para os homens, sobre os homens”, como denuncia Navarro-Swain (2014, p. 1). 

Não se pode negar, porém, que a história fez seu exercício de crítica interna, de 

interrogação sobre o seu próprio campo, de questionamento aos seus postulados. Ocorreu ali um 
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movimento de revisão e redirecionamento, que envolveu algumas mudanças substantivas 

quanto às suas concepções de leitura do mundo. Na mudança ocorrida, uma história não mais 

pensada como sinônimo do passado, mas como representação, como um discurso produzido  

sobre ele; o discurso, pensado como “prática instituinte e não como reexo de um suposto real” 

(RAGO, 1995, 8). Esse novo modo de ver que se construía no campo da história nalmente abria 

espaço para se pensar a diferença, o múltiplo, o inusitado, o diverso e o instável, como dimensões 

relevantes e igualmente constitutivas do tecido histórico. A história vista como “o inventário das 

diferenças”, como lucidamente defendeu Paul Veyne nos anos 1970 (VEYNE, 2008). Operam-se 

inversões de escala e perspectiva – do macro para o micro, das estruturas gerais para os 

micropoderes, das elites para as camadas populares -, e também de níveis - de baixo para cima, 

das estruturas materiais para as mentais, do porão para o sótão – além de inclusões de 

temas/objetos/sujeitos até então excluídos do discurso historiográco, como as mulheres e, 

depois, o gênero. 

O GÊNERO COMO “CATEGORIA ÚTIL DE ANÁLISE HISTÓRICA”: USOS E ABUSOS
As potencialidades subversivas e emancipadoras contidas na proposta do gênero – 

transformar as relações humanas, quebrando a lógica binária e sexista – foram, porém, limitadas 

nos usos e abusos que a história dele fez. Não se pode negar que, não obstante os problemas 

envolvidos, a adoção do gênero responde, sem dúvida, por alguns deslocamentos no sistema de 

pensamento ocidental, dentre eles, a percepção da ordem cultural como modeladora do 

feminino e do masculino (COSTA, 1998, p. 134). Nesse sentido, um de seus principais ganhos foi 

certamente a “negação epistemológica de qualquer tipo de essência à mulher” (Idem, Ibidem). 

É claro, e também, ao homem. 

Excetuando-se alguns trabalhos que apostaram em seu potencial, a adoção do gênero 

na/pela história foi feita, predominantemente, de modo descritivo, acrítico, pois incorporando-o 

a uma narrativa já pronta, como que complementando ou acrescentando algo ou dimensão até 

então ignorados e/ou silenciados na/pela historiograa sob o argumento de sua inexistência e/ou 

irrelevância. Assim, sob denominações diferentes e aproximadas – história das mulheres/estudos 

de gênero – efetivou-se a incorporação do gênero como sinônimo de mulher/mulheres e por 

oposição ao sexo, rearmando a lógica binária de leitura do social que sua proposta tinha, 

justamente, em vista desconstruir. Predomina a avaliação comum entre as teóricas feministas de 

que, contrariamente ao buscado, ocorreu justamente a rearmação do binarismo, do viés 

normativo, da lógica identitária, da divisão sexual dos papéis, comprometendo a ecácia 

demolidora contida e projetada na proposta do gênero. 

Com efeito, a incorporação do gênero na/pela história não foi feita nos termos propostos 

por Scott, nos anos 1980, de uma “reescrita da história”. Pelo contrário, o gênero foi abrigado e 

mesmo guetizado em algumas áreas especícas, alguns “domínios” do campo da história, 

reconhecidos e identicados como “território especializado” em assuntos femininos, na cultura 

histórica das mulheres, nas relações de gênero. Enm, naquelas áreas/subáreas prontamente 

identicáveis no campo da história como “história das mulheres”, “história da família”, “história da 

vida privada”. Trata-se de adoção problemática porque feita, salvo raras exceções, de modo 

descritivo, simplicado, sem questionar os termos da disciplina história que ainda permanece 

conjugada no masculino, perlada no viril: é “o homem” que pensa, que cria, que inventa, que 

descobre, que age (NAVARRO-SWAIN, 2014, p. 2). Enm, um uso problemático porque sem 

maiores diálogos com o aporte teórico produzido pelos feminismos ou com o pensamento da 

diferença.

Na expressiva produção acadêmica e historiográca sobre mulheres/gênero, traduzida 

em inúmeros livros, artigos, revistas, teses, pesquisas, linhas de pesquisa, áreas de concentração, 

cursos e seminários, identica-se esse traço da “domesticação” do gênero, o de seu uso 

descritivo. Outro traço comum dessa produção, marcada pela heterogeneidade temática e   

teórica, é o predomínio das análises no âmbito do privado e do cotidiano social, rearmando-os 

como “espaços femininos”, o que é também bastante problemático, em meu modo de ver. 

Anal, se os estudos históricos sobre/das mulheres e de gênero priorizam a vida privada, sem 

sequer problematizar a esfera pública, sem atentar para as tensões e também conexões e 

imbricações entre estas duas dimensões da vida social, permanece a representação do público 

como área de domínio masculino, signicado positivamente como o lugar da política; ou seja, 
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como espaço de fala e lugar de sujeito. 

Segundo Guacira Louro (1997, p. 149-150), a redenição do político pelos feminismos e 

sua incorporação na/pela historiograa tem sido, com efeito, limitada e problemática. Ela foi 

operada em meio à diluição das duas instâncias e da negação da tensão entre elas, ou 

mediante a nítida separação entre ambas, também sem atentar para as tensões, reservando e 

restringindo a atuação política das mulheres ao espaço da vida privada, o lugar “delas”. Tanto o 

amálgama como a distinção vão de encontro à proposta feminista de redenição do político, 

pois representam “a negação de um dos principais fundamentos do feminismo: a luta política” 

(LOURO, 1997, p. 149). 

Essa demarcação de territórios é preocupante, não apenas pelo fechamento do próprio 

campo ao circuito feminista e/ou simpatizante, mas também porque aponta para a inclusão 

diferenciada e desigual das mulheres no discurso historiográco. Elas são ainda percebidas e 

reconhecidas como tema/objeto/sujeito relativamente menos relevante da/na experiência do 

passado e, como tais, signicadas de forma diferenciada e desigual na/pela historiograa. Trata-

se de partilha que expressa a violência simbólica praticada no campo da história em relação às 

mulheres, primeiramente, pela exclusão, e depois pela inclusão diferenciada e desigual (MUNIZ, 

2010, p. 71). 

A presença e permanência dessa hierarquização de gênero no campo histórico nos 

aponta para a força do sexismo, da tradição androcêntrica, na estruturação do saber, apesar e 

por conta da politização do privado. Se o “pessoal é político”, como defende um dos mais 

importantes insights do pensamento feminista, essa ressignicação não quebrou as 

hierarquizações estabelecidas nos domínios da disciplina história. Ali, o lugar de inteligibilidade 

continua sendo o da política, da economia e da guerra. O privado permanece signicado como 

menos relevante, como o lugar da “privação”, da “ausência”, do “sentimento de não existir”, 

como bem deniu Hannah Arendt (1995). Na lúcida avaliação Tânia Swain:

Mesmo com a interferência da História das Mulheres, o que se tem mais feito 

é a introdução do feminino nos eventos e situações já descritas; a aparição 

da categoria gênero não inovou neste sentido, pois mantém 

inquestionável, ao longo de milênios, uma divisão do humano baseada na 

genitália. Ou seja, o sexo permaneceu o eixo primário da percepção e da 

elaboração do tecido histórico (NAVARRO-SWAIN, 2014, p. 2)

Porém, não se pode deixar de reconhecer que a adoção do gênero na/pela história des-

vendou, des-cobriu, aquilo que a lógica essencialista, naturalizante e biologizante sempre 

escondeu: o caráter cultural e histórico de sua construção. Ou seja, possibilitou-nos conhecer e 

reconhecer que as hierarquizações de gênero não são e nem estão inscritas na natureza, na 

“ordem natural das coisas”, na “verdade revelada”: são produtos da cultura. São, enm, 

construtos históricos e, como tais, são passíveis de transformação. Possibilitou-nos, ainda, 

perceber que é justamente o uso político da diferença entre os sexos que responde pela 

desigualdade entre os gêneros, com a inferiorização do feminino em relação ao masculino. Sem 

dúvida, o gênero nos permitiu “teorizar com mais destreza as complexas e uidas relações e 

tecnologias de poder” como bem avalia Claudia Lima Costa (1998, p. 134). 

ENCONTROS NAS ESCOLAS: GÊNERO E O ENSINO DE HISTÓRIA
Não obstante os problemas decorrentes de seus usos e abusos, não se pode desconhecer 

um outro aspecto positivo da incorporação da perspectiva do gênero na leitura do social: sua 

ampla discussão e disseminação não apenas no espaço acadêmico, mas também nas escolas 

de ensino fundamental e médio e na sociedade em geral. Desde as duas últimas décadas do 

século XX, abrigada nas rubricas dos direitos humanos, reprodutivos e sociais da Constituição 

Cidadã, a de 1988, a igualdade de gênero ganha visibilidade pública e política. Ela é objeto de 

um forte investimento discursivo, traduzido em leis, políticas públicas, criação de órgãos e 

programas governamentais, redes sociais, ONGs, grupos de pesquisa, cursos, congressos, 

editoras, produção de teses, dissertações, artigos, livros, jogos e mídias. Múltiplas ações foram e 

são implementadas de modo a incorporar a dimensão da igualdade de gênero e de combate à 

violência contra as mulheres nas reexões e práticas cotidianas, nos âmbitos público e privado. 

Nas escolas de ensino fundamental e médio, a proposta de sua inclusão nos currículos foi 
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recepcionada por sentimentos díspares de estranhamento/empatia, recusa/acolhimento, 

alheamento/entusiasmo. Tal como ocorrera, e ainda ocorre, nas universidades. 

Uma questão comum, porém, aproximou todos os docentes: como abordar, 

transversalmente, a dimensão do gênero nas práticas escolares cotidianas? No caso dos 

professores de história, havia o traço comum de um certo despreparo, já que não tiveram acesso, 

em sua formação, a nenhuma referência teórica ou historiográca para tal. A orientação de 

inclusão curricular estava, porém, colocada e a adoção do gênero nos programas e aulas de 

história foi sendo feita no próprio processo de formação continuada que caracteriza nosso 

exercício prossional: a maior parte dela realizada por conta própria, isto é, lendo, pesquisando, 

estudando, participando de cursos, simpósios, encontros e congressos. Observou-se, 

signicativamente, um espantoso crescimento do número de participantes nestes eventos 

cientícos centrados nas temáticas dos estudos de gênero/história das mulheres, grande parte 

deles formado por professores de história do ensino fundamental e médio, graduados em história. 

Penso que já está passando da hora de se discutir, sistematicamente, no âmbito das licenciaturas 

em história, a introdução dos estudos de gênero e/ou história das mulheres como disciplina 

obrigatória nos currículos dos cursos de graduação em história. Trata-se de exigência e de critério 

incontornáveis à formação dos futuros professores e professoras de história da educação básica – 

ensino fundamental e médio. Similarmente ao ocorrido com História da África, a inclusão de uma 

daquelas disciplinas faz-se necessária de modo a evitar os riscos e perigos decorrentes das 

práticas de improvisação e desconhecimento teórico e historiográco quanto ao uso do gênero 

nos currículos escolares, particularmente no ensino de história.   

Não por acaso, a adoção do gênero nas escolas, tal como ocorreu nas universidades, 

encontra-se presidida por tensões e problemas, não por causa da “ideologia de gênero”, mas 

pelo modo como foi introduzido o debate e incorporado nas práticas docentes. Anal, os efeitos 

de sua adoção na e pela historiograa reverberam nas narrativas dos livros didáticos e nas 

práticas da sala de aula, rearmando a lógica binária de leitura do social. Ao invés de quebrar 

essa lógica, o uso do gênero realimenta a partilha desigual, ao investir e insistir na ideia de uma 

“essência” denidora das identidades xas e imutáveis de mulher/homem, feminino/masculino. 

Também, nas escolas, reitera-se gênero como sinônimo de mulher e por oposição ao sexo, 

reforçando a hierarquização fundamentada no “natural”. Com efeito, apesar e por conta de 

encontrar abrigo na história das mulheres, a adoção do gênero nas escolas reduz-se à introdução 

do feminino nos eventos e situações históricas já descritas, como um apêndice, como um 

acréscimo, com a inclusão de “algo” que estava faltando; no caso, a outra metade da 

humanidade. Permanece, assim, a ideia de complementariedade como sentido único da 

existência das mulheres: o de um ser sem existência própria, que vive em função do outro, em 

razão de sua “natureza”, sem questionar os termos dessa construção. 

Não obstante tais limitações, a incorporação do gênero nas narrativas historiográcas e 

escolares perturbou a ordem. Indiscutivelmente, os estudos de gênero possibilitaram incorporar a 

dimensão sexual que habita nossas práticas sociais cotidianas até então ignoradas e/ou 

desconsideradas pelos campos da história e do ensino. A inclusão dos debates sobre violência e 

igualdade de gênero também compreende uma mudança signicativa na tensionada rotina do 

cotidiano escolar, um efeito positivo da implementação das políticas públicas de gênero. Em 

meio a tal debate, a crescente e disseminada percepção da diversidade de formas como a 

dimensão sexual é vivida e construída, bem como a difusão de uma cultura de respeito às 

escolhas de cada um quanto a seu corpo, sua sexualidade, seus desejos e sentimentos, têm 

contribuído para desestabilizar a lógica patriarcal da heterossexualidade normativa, ordenadora 

das relações em nossa sociedade.  

UM ÚLTIMO DESAFIO: RETORNANDO AO PONTO DE PARTIDA
Os efeitos da incorporação do gênero parecem, pelo visto, perturbar a ordem patriarcal, 

monogâmica, cristã e heterossexual. Não por acaso, o contemporâneo empenho de 

organizações e políticos de orientação fundamentalista em eliminar, e até em criminalizar, 

“qualquer tipo de referência à ideologia de gênero” nos currículos escolares e nas práticas 

docentes. O sexismo contra-ataca. As possibilidades de retrocesso são visíveis. Este explicita-se 

em projeções de volta ao passado, como a que propõe o movimento “Escola sem Partido” e sua 

campanha em defesa de um projeto de lei visando controlar a atuação crítica dos docentes. Sob 
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tal denominação, esse movimento busca justamente rearmar o “seu partido”: o que nega a 

construção ideológica, interessada, sexista e posicionada da ciência, do conhecimento e do 

ensino, misticação que a crítica feminista já há muito denunciou e mostrou a serviço de quem ela 

é praticada. Trata-se de construção que legitimou e manteve, e ainda mantém, a desigualdade 

em nossa sociedade, particularmente a de gênero, mas também de classe, raça, etnia, dentre as 

principais. O impasse e o confronto estão instalados. 

Interessante lembrar que esse contra-ataque já se manifestava por ocasião dos 

preparativos para a Conferência Sobre a Mulher em Beijing, em 1995. Como relembra Lima Costa 

(1998, p. 130), enquanto os Estados e as agência intergovernamentais abraçavam o gênero em 

suas políticas e programas, o Vaticano, temeroso das consequências que o uso da palavra 

gênero poderia acarretar – como a aceitação da homossexualidade, a destruição da família nos 

moldes patriarcais, a disseminação dos feminismos -, orquestrava ferrenho ataque ao conceito 

de gênero, “associando-o à sinistra inuência estrangeira” (COSTA, 1998, p. 130). Ressonâncias 

dessa reação se fazem notar ainda hoje não apenas no âmbito de algumas instituições católicas, 

mas das cristãs em geral, que ampliaram seu raio de atuação e resistência ao que denomina 

“feminismo radical”.  

Volto, então, à pergunta que formulei inicialmente: o que queremos, nós, professores/as 

de história quando ensinamos história? Minhas pretensões/expectativas/objetivos foram expostos 

desde o início e ao longo dessa reexão, quando explicitei minha localização no espaço 

acadêmico, na sociedade brasileira e no mundo em geral. Desse meu lugar social de fala, busco 

a transformação das relações humanas, sob outros termos e bases: em direção à plena 

cidadania para todas as pessoas. Isso tem um ônus que assumo com ousadia, coragem e prazer: 

sou uma professora e historiadora feminista, que perturba a ordem, que questiona as regras, que 

critica e desconstrói as narrativas historiográcas, mostrando as relações de poder e de saber que 

as perpassam; que denuncia as exclusões, preconceitos e discriminações; que expõe a 

operacionalidade do sexismo, que persegue uma história e um ensino críticos, comprometidos e 

emancipadores.

Essa é a marca que quero e me empenho em deixar quanto ao meu percurso prossional: 

a de um exercício docente posicionado, e de uma escrita e ensino de história igualmente 

posicionados e comprometidos com a mudança em direção à cidadania. Uma “Escola com 

Partido”. Não quero ser lembrada como o velho mestre, conformado e conformista, da narrativa 

machadiana: “calado, obscuro, pontual”. E você, professora e professor de história? Quais suas 

pretensões e posições em relação a essa disciplina e ao seu ensino? Explicite sua localização ou 

será devorado/a. Não existe neutralidade
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RESUMO

Para este artigo, escolhi o seguinte princípio analógico: se há uma 
“literatura menor”, expressão que Deleuze e Guattari aplicam à obra de 
Franz Kafka, porque não pensarmos também em uma história menor? 
Com efeito, as narrativas femininas, marcadas por recortes memoriais, 
ao serem contadas, narradas e descritas, possibilitam o surgimento de 
discursos marginalizados e invisibilizados pela história tradicional. É essa 
história menor — essa memória feminina, assaz subjetiva, de cunho 
familiar, afetiva e maternal, bem como negligenciada pela memória 
ocial — que me proponho a analisar. Nessa perspectiva, a história do 
feminino, ao ser entendida como uma história menor teria a força de 
produzir, através de linhas de fuga que ela própria constrói 
descontinuidades na história ocial. 

Palavras-chave: História das mulheres. História menor. Gênero. Memória.

ABSTRACT

 For this article, I chose the following analog principle: if there is a 
"minor literature", an expression that Deleuze and Guattari apply to the 
work of Franz Kafka, why not also think of a "minor history"? Indeed, the 
female narrative, marked by memorials clippings to be told, narrated and 
described, enable the emergence of marginalized and invisible 
speeches by traditional history. It is this smaller story - this female memory, 
rather subjective, family nature, emotional and maternal and neglected 
by ofcial memory - I propose to analyze. In this perspective, the history of 
women, to be seen as a minor story, would have the power to produce, 
through lines of ight that builds itself, discontinuities in the ofcial story. 

Keywords: Women's history. Less history. Gender.Mmemory.
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INTRODUÇÃO

A
o pensar a necessidade de outra História — bem como de outras histórias —, Walter 

Benjamin (1994) procurou traçar a trajetória de todos os excluídos e renegados, para dar 

conta de “um mundo das chancelarias e dos arquivos, das salas mofadas, escuras, 

decadentes” (BENJAMIN, 1994, p.138) de onde emergem os maiores perdedores do século XX: os 

personagens do escritor tcheco Franz Kafka. 

A possibilidade de uma outra história, calcada na utilização de uma língua “menor”, 

passa a ser pensada, no entanto, a partir do que comentam Gilles Deleuze e Félix Guattari: “uma 

literatura [no nosso caso, uma história] menor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à 

língua que uma minoria constrói numa língua maior”. (DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, 2014, p.38)

 É nessa impossibilidade de narrar, de não se deter o poder da narrativa, que reside a 

primeira característica essencial das línguas ou do termo “literaturas menores”: há a 

impossibilidade de se falar na língua daquele que oprime, ou de se justicar uma narrativa 

histórica das relações entre os sexos a partir do olhar opressor; mas também há a impossibilidade 

de não se falar nesta narrativa, pelo próprio risco da censura, do não poder contar. É o mesmo 

espaço que a História destinou às mulheres: a cozinha, o quarto, os cantos, as cartas, os bordados, 

as frestas, as notas de rodapé. Esse foi, infelizmente, um requisito para que a história funcionasse 

através da memória e das narrativas tradicionais do patriarcado. Anal, uma história fora da 

história tem relação direta com a perda da memória das mulheres e com a sua ausência no 

cenário humano.

Aqui, a tentativa é subverter a lógica; ou seja, são essas pequenas notas, esses 

fragmentos de sentimento que, num dizer uníssono, são capazes de suplantar a grande narrativa. 

Age-se, assim, sob suas falhas; questionam-se seus remendos num trabalho de Ariadne, que tece 

o o que conduz à saída do labirinto; ou, como Kafka (2001), que busca, através de seus 

personagens, construir saídas através das frestas, dos sótãos, das brechas, dos buracos, das 

passagens, das tocas, para fazer existir um mundo que possa ser diferente daquele que ele não 

consegue suportar.

Devido ao espaço restrito deste ensaio, não pretendo oferecer uma cartograa do 

caráter “menor” na história das mulheres, mas sim promover um exercício de deslocamento 

conceitual: transferir a noção de “literatura menor”, a partir das contribuições de Deleuze e 

Guattari, e operar com a noção de história menor, seja pensando em outras reexões possíveis na 

história das mulheres, seja ampliando o sentido de “menor” para além da condição de 

inferioridade e desvalorização. 

O “menor” em Kafka, a partir de Deleuze e Guattari, permanece sempre singular, sem se 

tornar modelo para outras produções. Ele é a criação de uma diferença, uma singularização de 

sujeitos sem fama, que se fazem, se desfazem e metamorfoseiam-se no processo histórico. Pensar 

em uma história menor no feminino, na perspectiva do que Deleuze e Guattari zeram na obra 

Kafka por uma literatura menor, é criar uma nova singularidade, é buscar outros olhares sobre o 

domínio das fontes (tão caras aos historiadores/as) e outros agenciamentos coletivos de 

enunciação, a partir de sujeitos invisíveis na história e dos lugares que ocupam — lugares que a 

sociedade deniu, impôs e sedimentou.

A HISTÓRIA MENOR COMO POTÊNCIA NA HISTÓRIA DAS MULHERES
Ao aventurar-me a fazer um deslocamento do conceito “literatura menor” para “história 

menor”, no sentido deleuzo-guattariano, proponho um exercício que funciona como um devir, 

como uma criação, numa reexão sobre a história das mulheres. Ao ampliar o sentido de 
1“menor” , indo além da condição de inferioridade e desvalorização das mulheres, estamos 

desconstruindo as noções essencialistas acerca dos gêneros na história. As grandes narrativas, os 

grandes textos da historiograa tradicional foram “canonizados e fecundados”, bem como 

integrados pela posteridade a uma longa cadeia evolutiva e linear descrita/escrita no masculino, 

em nome da razão, da consciência, do poder, da colonização e da conquista.

Durante muito tempo, foram negadas às mulheres a autonomia e a subjetividade 

necessárias à criação, consequência da manipulação e do controle tanto da palavra quanto da 

escrita. Isso assegurou a instalação do poder, da lei e do imaginário social na História (com H 
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maiúsculo) e trouxe, como consequência, a legitimação de uma minoria social que assegurou, 

determinou e connou as ferramentas do pensar, vedando às mulheres o livre exercício da 

autonomia do narrar e do escrever. O patriarcado teve, como uma de suas funções na história, a 

construção e a reprodução de uma memória implacável, imóvel, endurecida e controladora da 

episteme historiográca.

A história ocial construiu uma narrativa legitimista sobre os conceitos de maior/menor, 

intimamente vinculados aos mecanismos de seleção e exclusão operados pelas instâncias de 

legitimação da “verdade”. Por conseguinte, os critérios balizadores dessa seleção são 

predominantemente históricos, contingenciais, ocorridos em um determinado tempo e lugar. A 
2

história das mulheres, por sua vez, narra e revela uma “história menor”, do silêncio , uma história do 

connamento, arbitrária, cercada de mistérios e zonas de sombra. 

 O exercício que faremos aqui é subverter o conceito de “menor”, tornando-o potente, e 

compreendê-lo na história das mulheres como aquele que está abaixo da palavra de ordem e 

que se localiza fora das imagens impostas pela maioria. Salientamos que não se trata de uma 

ideia e de um exercício hermenêutico fundado no binarismo maior/menor, pois, na concepção 

deleuziana, o “menor” se realiza sempre dentro do maior, constituindo-se como estratégia 

geradora de tensão na língua maior.

Em Kafka: por uma literatura menor Gilles Deleuze e Felix Guattari (2014) realizam uma 

inversão do conceito “menor”, entendendo “literatura menor” não como uma literatura de valor 

diminuído, mas como a língua de uma minoria diante de uma língua maior. Os autores, ao 

denirem sua motivação pela obra de Kafka, fazem-no procurando realizar uma leitura que se 

pretende estratégica. Por esse motivo, desmontam, como a uma máquina, a narrativa kafkiana, 

para logo remontá-la teoricamente, numa espécie de exercício hermenêutico cujo intuito é 

descobrir e articular seus meandros, agenciamentos e conexões. 

Os autores franceses apontam três características principais a serem observadas para 

que possamos identicar uma “literatura menor”. Uso-as aqui como base para a análise que 

pretendo realizar.

A primeira delas é o componente de “desterritorialização”. Sobre isso, armam:

[...] a impossibilidade de escrever de outro modo que não em alemão é para os judeus de 
praga o sentimento de uma irredutível distancia com a territorialidade primitiva tcheca. E a 
impossibilidade de escrever em alemão é a desterritorialização da própria população 
alemã, minoria opressiva que fala uma língua cortada das massas, como uma “linguagem 
de papel” ou de articio; com mais forte razão os judeus que, a um só tempo, fazem parte 
dessa minoria e são dela excluídos, tais como “ciganos tendo roubado a criança alemã no 
berço. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p.35-36)

A ação de desterritorializar associa-se à problemática da literatura “menor”, pois implica 

um deslocamento provocado pela descaracterização cultural em função do espaço e da língua 

falada por grupos ou subgrupos étnicos, raciais, sexuais ou culturais que, em dado momento 

histórico, acham-se submetidos a um processo de marginalização. Silvio Gallo (2002), a partir da 

concepção engendrada por Gilles Deleuze e Felix Guattari, ajuda a compreender que,

Toda língua tem sua territorialidade, está em certo território físico, em certa tradição, em 
certa cultura. Toda língua é imanente a uma realidade. A literatura menor subverte essa 
realidade, desintegra esse real, nos arranca desse território, dessa tradição, dessa cultura. 
Uma literatura menor faz com que as raízes aorem e utuem, escapando desta 
territorialidade forçada. Ela nos remete a buscas, a novos encontros e novas fugas. A 
literatura menor nos leva sempre a novos agenciamentos. (GALLO, 2002, p.172.) 

A desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o território, “é a operação 

da linha de fuga”, e a reterritorialização é o movimento de construção do território (DELEUZE e 

GUATTARI, 1996, p.224).  Abandonar o território é ir ao encontro do inesperado, do novo. Nesse 

sentido, tomando como exemplo essa primeira característica, pensar uma história menor é se 

desviar do padrão, extrapolar o critério de medida já conhecido. É criar o novo, de modo que 

impere a ausência de talentos, de cânones ou de qualquer tradição balizadora com a qual o/a 

historiador/a tenha de dialogar.

Jamais nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois termos: mão-objeto de uso, 
boca-seio, rosto-paisagem. E cada um dos dois termos se reterritorializa sobre o outro. De 
forma que não se deve confundir a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade 
primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente um conjunto de artifícios pelos quais 
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um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de territorialidade para termos 
fundamentais como “corpos” e “atos” nova ao outro que também perdeu a sua. Daí todo 
um sistema de reterritorializações horizontais e complementares, entre a mão e a 
ferramenta, a boca e o seio. (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.41)

Assim, “uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes o que uma minoria 

faz em uma língua maior” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 35). Ou seja, a história menor não seria a 

renúncia ao uso da história “maior”, a ocial — e, consequentemente, a adoção da história das 

minorias, que seriam as narrativas das mulheres, negros, índios, à história padrão —, mas sim o que 

essa minoria faz dentro do instituído. A criação de uma sub-versão, de uma contestação, de uma 

fuga. Trata-se de diferenciar essa história ocial, comprometida com as representações de uma 

sociedade sexista e disciplinar, fazendo dela um uso menor. É desterritorializar a história maior, 

fugir, escapar do território ocializado, promovendo distorções dentro do código/norma, 

desnudando os silêncios, criando torções, deslizamentos, ruídos; enm, entrando pelas ssuras. 

Uma história menor e desterritorializada no feminino levanta as raízes que a prendem nas 

grandes políticas, nos grandes acontecimentos, de fatos históricos canonizados como 

verdadeiros. Ela age como uma história menor no território amplo da história; ela é essa 

intensidade que atravessa, que cruza um modelo maior e re-cria, na história ocial, essa história 

que faz sub-verter e verter novas possibilidades de invenção: “ir sempre mais longe na 

desterritorialização[...] por força de sobriedade. Já que o vocabulário está dissecado, fazê-lo 

vibrar em intensidade”. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p.39) A história das mulheres é uma fuga, “uma 

fuga é uma espécie de delírio. Delirar é exatamente sair dos eixos, como 'pirar'”. (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 51). É livrar-se da carcaça de uma sociedade disciplinar.

A linha de fuga é uma desterritorialização. O Grande erro. O único erro seria acreditar que 
uma linha de fuga consiste em fugir da vida; a fuga para o imaginário ou para a arte. Fugir, 
porém ao contrário, é produzir algo real, criar vida, encontrar uma arma [...]. Fugir não é 
absolutamente renunciar a ações, nada maus ativo que uma fuga. É o contrário do 
imaginário. È igualmente fazer fugir, não obrigatoriamente os outros, mas fazer fugir algo, 
fazer fugir um sistema como se arrebenta um tubo...fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma 
cartograa (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 40) 

 Construir linhas de fuga, fugir, seria

[...] perder sua estanqueidade ou sua clausura; esquivar, escapar. Se fugir é fazer fugir, é 
porque a fuga não consiste em sair da situação para ir embora, mudar de vida, evadir-se 
pelo sonho ou ainda transformar a situação (este último caso é mais complexo, pois fazer a 
situação fugir implica obrigatoriamente uma redistribuição dos possíveis que desemboca — 
salvo repressão obtusa — numa transformação ao menos parcial, perfeitamente 
improgramável, ligada à imprevisível criação de novos espaços-tempos, de agenciamentos 
institucionais inéditos; em todo caso, o problema está na fuga, no percurso de um processo 
desejante, não na transformação cujo resultado só valerá, por sua vez, por suas linhas de 
fuga, e assim por diante). Portanto, trata-se de fato de uma saída, mas esta é paradoxal. 
(ZOURABICHIVILLI, François, 2004, p.30)

A obra Um teto todo seu de Virginia Woolf (1989), propõe “linhas de fuga” aos padrões do 

período, negando a dicotomia metafísica entre masculino e feminino, assim como procurando 

desconstruir os conceitos já estabelecidos e hierarquizados pelo eurocentrismo e pelo sexismo 

masculino. Woolf desconstrói, no que diz respeito ao sexo feminino, a crença acerca de uma 
3 

verdade absoluta e universal. A desconstrução atua, justamente, sobre esses conceitos 

“universais”, através, por exemplo, do esforço para fazer com que sua plateia e seus leitores 

entendam que tudo o que foi dito e o que está sendo dito é, na realidade, uma verdade 

provisória e localizada, inscrita como opinião. 

Arlette Farge (2011), ao falar sobre a história das mulheres, refere que em vários lugares — 

nos discursos, nas falas singulares, nas práticas sociais ou por baixo dos discursos — se encontram 

embutidas falas (ou a própria oralidade) cujo intuito não é ilustrar, mas provocar problemas, 

incitando a busca por outras fontes que se relacionem com o descontínuo (e, poder-se-ia dizer, 

com o menor, com uma história menor). A história deve fomentar novas questões, permitindo 

assim a observação da dor, do medo, dos sentimentos, das subjetividades (coisas consideradas 

como pertencentes ao campo da literatura). A opinião é um emaranhado de memórias, 

informações e saberes fabricados pelas falas, pelos ritos e mesmo pelo silêncio. Farge propõe o 

estudo da história a partir de suas descontinuidades, de seus fragmentos:
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 [...] e se parece existir assim uma cadeia de palavras, esta nada tem de linear nem de liso; é 
antes da ordem do esquartejamento, da individuação, tecendo uma estrutura trágica, 
dispersa nos acontecimentos e de falas de que podemos encontrar as condições de 
emergência. (FARGE, 2011, p.89.)

4,Assim, as linhas de fuga, dentro de uma história menor, levariam a novos agenciamentos  

ou seja, à produção de realidade material ou imaterial, e não a uma verdade que representaria o 

real:

[...] é sempre o agenciamento que produz os enunciados [...] o enunciado é o produto de 
um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em nós e fora de nós, populações, 
multiplicidades, territórios, devires, afetos, acontecimento. (DELEUZE; PARNET, 1998, p.43)  

Quando os textos das mulheres negras e indígenas, por exemplo, são aceitos pela crítica 

e pelo público, suas histórias são sancionadas, e começa-se a questionar os padrões construídos 

social e politicamente, como a noção da alteridade. O agenciamento desses sujeitos vistos como 

“outro” se dá por meio da palavra, do discurso, na esfera pública. As mulheres negras e indígenas 

passam a se evidenciar nos espaços até então hegemônicos, e é nessa conquista que as suas 

identidades se transformam em estratégia. 

Como mostra Deleuze e Guattari (2012), o poder de uma maioria somente se sustenta 

pelo senso comum, pois os indivíduos que compõem essa supremacia numérica a submetem a 

uma variação intensiva contínua. Por outro lado, cada um, potencialmente, é uma minoria que 

quer se libertar do jugo dessa supremacia. 

O que dene então uma minoria não é o número, são as relações interiores ao número. Uma 
minoria pode ser numerosa ou mesmo innita; do mesmo modo uma maioria. O que as 
distingui é que a relação interior ao número constitui no caso de uma maioria um conjunto, 
nito ou innito, mas sempre numerável, enquanto que a minoria se dene como conjunto 
não numerável, qualquer que seja o número de seus elementos. O que caracteriza o 
inumerável não é nem o conjunto nem os elementos; é antes a conexão, o “e”, que se 
produz entre os elementos, entre os conjuntos, e que não pertence a qualquer dos dois, que 
lhes escapa e constitui uma linha de fuga. (DELEUZE; GATTARI, 2012, p.186)

Por isso, as minorias podem ser muito mais numerosas que a maioria, pois aquelas detêm o 

segredo de sustentação desta última. As minorias podem ser "multidões" cuja organização 

desestabiliza o consenso das maiorias e a sua ordem política. Por isso, desterritorializar é puxar, 

pela diferenciação na história das mulheres, outras possibilidades; é fazer da história das mulheres 

algo inusitado, novo; é criar os ruídos dos quais falam Deleuze e Guattari formando um devir-

minoritário, ou “minoria como gura universal, ou devir de todo o mundo. Um devir mulher de nós 

todos, quer sejamos masculinos ou femininos. Um devir não-branco de nós todos, quer sejamos 

brancos, amarelos ou negros”. (DELEUZE; GATTARI, 2012, p.186).  Segundo Hélio Rebello Cardoso 

Jr. (2012, p.24) 

[...] minoria não representa apenas a expressão numérica daqueles grupos que não se 
enquadram no padrão estabelecido pelo senso comum da maioria, mas, intensivamente, 
minorias são a respiração vital da maioria, ou seja, elas formam um "devir-minoritário" que diz 
respeito a todos; até mesmo àqueles indivíduos que parecem encarnar o modelo de 
Alguém para a maioria e constroem sua variação em torno do padrão vigente

 A segunda característica de uma “literatura menor” é o seu componente político, que se 

relaciona com o povo. Segundo Gallo (2002) “sua existência é política, seu ato de ser é antes de 

tudo um ato político em essência [...] para a literatura menor o próprio ato de existir é um ato 

político, revolucionário: um desao ao sistema instituído” (GALLO, 2002, p.172), a partir do qual 

“seu espaço exíguo faz de cada caso individual seja imediatamente ligado à política”. ( DELEUZE; 

GUATTARI, 2014, p. 36).

Como componente político, uma história menor está associada a um agenciamento, a 

um devir-minoritário, que, ao traçar linhas de fuga, implica a desvalorização, a ausência, a 

marginalização e, consequentemente, como contraponto, a valorização de outras estéticas, 

ideias, narrativas ou, ainda, de outros/as autores/as. Aí reside a dimensão política que Deleuze e 

Guattari lhe atribuem: escapa de uma territorialidade forçada pelas relações de poder, levando 

a buscas, ssuras e fugas, possibilitando a invenção de novas forças e adquirindo um estatuto 

coletivo e público.
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Ao falar sobre a história das mulheres, e seus contextos de emergência e valorização no 

cenário atual, Françoise Thébaud (2013, p.58) nos adverte que,  

Durante mucho tiempo la história, incluso la relacionada con la Escuela de Annales, se há 
descrito en masculino. Confundiendo, de buena fé, el hombre como ser sexuado (vir em 
latín) y el hombre como ser humano (homo), ésta se há presentado como uma historia 
general, como un discurso de universalidade. El historiador-lósofo no há percebido la 
importância y efectos de la diferencia de los sexos. El historiador ciudadano no há 
concedido lugar alguno a las que, durante mucho tiempo, fueron consideradas inaptas 
para la cidadania 

 Para a história ocial, o acontecimento histórico que envolvia o feminino estava em 

segundo plano, já que vinculado aos afetos, ao privado e ao subjetivo. Essa memória, essa 

experiência feminina, transmitida mesmo em silêncio, escapou de uma territorialidade marcada 

pelo poder masculino e possibilitou que essas narrativas menores pudessem construir um devir 

político, engendrando a construção de uma enunciação coletiva que se fez não por questões de 

consciência nacional, mas sim por múltiplas solidariedades entre as solitárias, as renegadas e as 

não cidadãs. 

Margareth Rago (2015, p.05) pontua, a partir da historiograa feminista, que se iniciou 

uma operação e uma desierarquização dos acontecimentos:

[...] todos se tornam passíveis de serem historicizados, e não apenas as ações de 
determinados sujeitos sociais, sexuais e étnicos das elites econômicas e políticas, ou de outros 
setores sociais, como o proletariado-masculino branco, tido como sujeito privilegiado por 
longo tempo, na produção acadêmica. Aliás, as práticas passam a ser privilegiadas em 
relação aos sujeitos sociais, num movimento que me parece bastante democratizador

Como armam Deleuze e Guattari, Kafka, ao ampliar a narrativa para além de um 

narrador ou um personagem — estendendo-a a um grupo de solitários —, escreve para “esse 

povo que falta” (DELEUZE, 1993, p. 15), esse grupo reunido sob fronteiras que se dilatam e se 

estendem pelo tempo e pelo espaço. Tratam assim os autores das diferenças produzidas na e 

pela escrita de Kafka.

Ao trazermos essa análise para o campo das narrativas femininas, vamos aos poucos 

mostrando que as suas histórias não dizem respeito somente ao espaço privado, aos casos de 

amor, aos cuidados da família, ao servir, ao nutrir e às regras de etiqueta. Não; há uma outra 

história agitando-se dentro de uma história maior; uma condição de invisibilidade e de miséria 

(seja ela qual for); uma condição política, cultural, econômica, social, sexual, dentre outras. Há 

uma potencialidade política, um devir político, uma história menor que, quando vista pelo 

microscópico, não revela apenas casos universais, mas conitos de gênero que envolvem, de 

forma complexa, as representações sociais que produziram seus corpos e suas subjetividades no 

decorrer da história.

As mulheres, ao escreverem sua história, sendo ousadas e recatadas, desbocadas e 

pudicas, sexuais e etéreas, passam a desenhar um devir político como potência. Usam seus 

lugares como potência inventiva — a potência de um pensamento “nômade”, aberto às 

conexões, que se desvia dos processos de subjetivação manipulantes e ditantes de regras e 

condutas do patriarcado. São gestos e movimentos políticos que, por menores que sejam, 

escapam pelas frestas e pelos desvios de que nos fala Kafka, e insistem em produzir novos modos 

de se conduzirem, de se governarem a si mesmas, de criarem estratégias como ato político. 

Funda-se assim um pensamento menor feminino, isto é, um pensamento da resistência, que se 

inventa no imprevisível, numa história menor de fugas-intensivas.

A história menor torna imprescindíveis os pequenos artifícios, as proposições menores e — 

por que não? — as inutilidades dadas pelo discurso hegemônico. Esse processo de 

singularização, derivado de um todo, faz explodir narrativas, bem como memórias menores, 
5subalternas  e múltiplas, quando vistas segundo a perspectiva de outros sujeitos. 

Como é possível pensar, criar, fazer e existir uma outra história que está encoberta pela 

história universal? O que pode a história das mulheres? Pensar pelas vias de uma história menor é 

atentar para as possibilidades, transformando as pequenas experimentações em resistências 

femininas que subvertem as relações de poder. Deleuze aponta que o desvio diante do que é 

majoritário é a vantagem que se apresenta ao menor. Aí está a importância qualitativa da 

minoria: desviar-se do padrão, desrespeitar o critério de medida estabelecido e interiorizado 
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historicamente como natural. É criar o novo e promover o deslocamento.

 Na história maior, perde-se a noção de contexto para se pensar um ambiente que 

funciona quase como um cenário, um mosaico que forma um todo. Já na história menor, o que 

faz vibrar é uma política, uma ação dentro, com e a partir de um contexto. Não há aí uma história 

universal descolada das condições e do meio que a produz, pois, em uma história menor, “o caso 

individual se torna então mais necessário, indispensável, aumentado no microscópio, na medida 

em que uma outra história se agita nele”. (DELEUZE; GUATARRI, 2014, p. 26) 

A singularidade feminina comporta uma pluralidade que a constitui. A história menor 

torna visível — e sensível — esta multiplicidade, constituindo um ato político, como o fez/faz o 

movimento feminista. Estas histórias existem por meio de atos de resistência, de força política e de 

contestação. Nesse sentido, a história das mulheres está traçada não apenas pelo 
6

consentimento , mas também pela resistência frente aos dispositivos de poder que normalizam e 

disciplinam. Segundo Foucault (1999, p.91-92)

Esses pontos de resistência estão presentes em toda a rede de poder(...) Resistências, no 
plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, 
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ao fadadas ao sacrifício (...)    focos de resistência disseminam-se com mais ou 
menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando o levante de grupos ou 
indivíduos de maneira denitiva, inamando certos pontos do corpo, certos momentos a 
vida, certos tipos de comportamento. Grandes rupturas radicais, divisões binárias e 
maciças? Às vezes. É mais comum, entretanto, serem pontos de resistência móveis e 
transitórios, que introduzem na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e 
suscitam reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 
remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis

 É essa possibilidade — a de uma nova conguração de resistência feminina — que incide 

diretamente sobre a história e que nos leva a buscar, através desses pontos de fuga, as tramas da 

história, aquilo que Foucault chamou de saber, poder e subjetivação.

 Michelle Perrot (2005, p.09-10), na introdução de sua obra As mulheres e os silêncios da 

história, provoca-nos da seguinte forma: “silenciosas as mulheres”? E completa: “o que fazer de 

uma história por meio da qual não sabemos nada delas? ”. Na perspectiva deleuziana, devemos 

traçar um plano micropolítico de revolução: não fazer, não dizer, burlar, deslizar, esquivar, 

silenciar, fazer de conta que não sabe e, quem sabe, não saber. Os atos menores, na história 

feminina, estão dotados de potência política quando empreendem uma guerrilha com os 

modos maiores e quando se expressam em desalinho com as objetivações universalizantes do 

discurso sobre os corpos, a sexualidade e a subjetividade das mulheres. 

Deleuze e Guattari (2012), em Mil platôs, aponta-nos que o micropolítico como resistência 

é a vantagem que se apresenta ao menor. O qualitativo menor reside exatamente nos desvios 

em relação ao padrão, ao institucionalizado e àquilo que se estabeleceu como sendo “natural” 

na relação entre os sexos. O silêncio, neste contexto, seria então uma maneira de 

“desterritorialização” que irrompe na história e se impõe como fundamental na produção e na 

opção de uma estética do “menor”, trazendo para o cotidiano a sensibilidade de uma 

micropolítica, de uma microrrevolução expressa nos gestos singulares do cotidiano de milhares 
7de mulheres que lutam por respeito e dignidade em relação a seus corpos e suas mentes .

A terceira característica do “menor”, para Deleuze e Guattari (2014, p.38) é o seu valor 

coletivo:

Não há sujeito, há apenas agenciamentos coletivos de enunciação — e a literatura exprime 
esses agenciamentos, nas condições em que eles não estão dados fora dela, e em que eles 
existem somente como potencias diabólicas porvir ou como forças revolucionárias a 
construir 

A história das mulheres, como uma história menor, é caracterizada pela partilha das 

multiplicidades. “Mesmo um agenciamento singular, fruto de um escritor, não pode ser visto 

como individual, pois o um que aí se expressa faz parte de muitos, e só pode ser visto como um se 

for identicado também como parte do todo coletivo”, arma Gallo (2008, p.63). E vai além: “[...] 

os valores deixam de pertencer e inuenciar única e exclusivamente ao artista, para tomar conta 

de toda uma comunidade. O menor não fala por si mesmo, mas fala por milhares, por toda a 

coletividade. Os agenciamentos são coletivos”.

As mulheres na história, ao falarem sobre si, sobre a morte, sobre a doença, sobre o amor, 
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sobre a exclusão e as proibições, não escreveram sob categorias universais. Escreveram sobre um 

processo múltiplo, que fez ligações com outros modos de vida de outras mulheres. Singularidades 

que, ao serem visibilizadas na lente do microscópio, possibilitam enxergar as complexas relações 

de gênero em que viviam. Elas não falam de si, mas sim a partir de situações compostas pelas 

multiplicidades de um contexto histórico, de uma situação, ou ainda a partir de seus mundos e de 

suas circunstâncias. O sujeito dessa enunciação não está representado somente por elas, mas 

por várias, e por isso aquilo que escrevem e dizem assume um valor coletivo.

No prefácio à edição italiana de Mil platôs, Deleuze e Guattari (2012, p.10) escreveram o 

seguinte:

[...] as multiplicidades são a própria realidade, e não supõem nenhuma unidade, não entram 
em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As subjetivações, as 
totalizações, as unicações são, ao contrário, processos que se produzem e aparecem nas 
multiplicidades. Os princípios característicos das multiplicidades concernem a seus 
elementos, que são singularidades; a suas relações, que são devires; a seus acontecimentos, 
que são hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, que 
são espaços e tempos livres; a seu modelo de realização, que é o rizoma (por oposição ao 
modelo da árvore); a seu plano de composição, que constitui platôs (zonas de intensidade 
contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem territórios e graus de 
desterritorialização

A história das mulheres, pensada como uma história menor, é uma aposta nas múltiplas 

formas de narrar o feminino / a história como um rizoma que se conecta e se interconecta, 

gerando novas expressões múltiplas. Michelle Perrot (1995, p.15), ao falar sobre a história feminina, 

pontua que

[...] tratava-se inicialmente de tornar visível o que estava escondido, de reencontrar traços e 
de se questionar sobre as razões do silêncio que envolvia as mulheres enquanto sujeitos da 
história. Isso conduziu a uma reexão em torno da história enquanto produto da dominação 
masculina, a qual atuava em dois níveis: nível dos próprios acontecimentos e nível da 
elaboração deles empreendida pelo relato (story e history)

Uma história menor é um ato de resistência que tem, no coletivo, o seu valor. As mulheres, 

principalmente aquelas que ousaram/ousam, através do movimento feminista e de outros 

movimentos, experimentar acontecimentos e vivencias no campo da micropolítica — isto é, no 

campo do desejo, da autonomia, das linhas de fuga do instituído, da produção de novas 

subjetividades/subjetivações — não se sujeitam ao modelo binário ou patriarcal. Confrontam-se, 

pelo contrário, com uma outra história, uma nova fronteira, com linhas de fuga que traçam 

caminhos novos e inesperados no campo do desejo e da autonomia: uma espécie de devir-

minoritário.

A história das mulheres como uma história menor seria uma espécie de lugar, de território, 

marcado por processos de invenção ou experimentação, de movimentos de fuga às situações 

impostas pelo patriarcado, que se materializam em ocorrências históricas individuais ou coletivas. 

O “menor” na história das mulheres é esse abrir-se às forças e linhas do devir que nos atravessam e 

que não têm princípio nem m. Devir é estar “entre”, é nomadizar, é sempre uma multiplicidade 

de fuga e, como tal, é uma “experimentação vida”. (DELEUZE; PARNET,1998, p. 61.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
8Não foi objetivo desse artigo passar em revista o conceito de “literatura menor” , mas 

promover um exercício de deslocamento conceitual, operando com a noção de história menor 

como dispositivo que permitisse pensar a história das mulheres. O termo “menor”, uma criação da 

losoa de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2014) é uma espécie de “conceito-adjetivo”, usado em 

suas obras como uma ferramenta de análise. 

Uma história menor é plural, múltipla. Ela não é única, são várias. Busca, em lugares 

diferentes, novas fontes e novas conexões, não se limitando a uma denição única. Deleuze e 

Guattari (2014, p.45) apontam que

Trata-se de um devir que compreende, ao contrário, o máximo da diferença, como 
diferença de intensidade, atravessamento de um limiar, elevação ou queda, baixa ou 
ereção, acento de palavra. [...] não há mais sujeito de enunciação nem sujeito de 
enunciado: não é mais o sujeito de enunciado que é um cão, o sujeito de enunciação 
permanecendo um “como” um homem [...] mas um circuito de estados que forma um devir 
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mútuo, no seio de um agenciamento necessariamente múltiplo ou coletivo

A história das mulheres é marcada pelo movimento e tem, por referência, a não xidez. 

Não é possível falar de uma história menor sob a perspectiva de uma totalidade, nem mesmo por 

mera transposição de algumas características do que possa vir a ser uma história das mulheres. É, 

pelo contrário, no campo dos usos e dos signicados que a história precisa ser problematizada. O 

que é a história para as mulheres? Se torna para quem é a história? O que é a história para mim, 

para o outro?

 Ao deslocarmos o conceito de literatura menor, que matiza essa discussão, para o 

domínio da “história menor”, fazemo-lo também como uma re-criação, uma desconstrução, 

uma ação por deslocamento —  um “roubo” conceitual, como vim tentando desmontar, 

mantendo essas mesmas três características (desterritorialização, ramicação política e valor 

coletivo) presentes na obra de Deleuze e Guattari (2014). 

Fui assim subvertendo, em um vai e vem de ideias, ressonâncias e contaminações, o que 

me fez desembocar no conceito de história menor, uma concepção de história dada por outras 

vias de experimentação. E experimentar é arriscar-se. Como nos diz Deleuze e Guattari (2014, 

p.09) “O castelo tem entradas múltiplas [...] é um rizoma, uma toca”. Não há uma única porta de 

entrada; há várias, e nenhuma vale mais que a outra. Uma história menor considera a variedade 

e a variação das entradas, muitas vezes criando, ela mesma, portas de entrada e saída. 

A história das mulheres como uma história menor toma em conta que o devir histórico não 

é processo de homogeneização, mas um discurso emaranhado de diferenciações, no qual cada 

o segue, quebra, enreda, se perde em outro, mistura-se, “[...] como um cão que faz seu buraco, 

um rato que faz sua toca. E para isso, encontrar seus próprios pontos de subdesenvolvimento, seu 

próprio patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto”. (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p.17) 

Pensar a história das mulheres como uma história menor é buscar a des-totalização das 

experiências do sujeito universalizante masculino. Ser “menor” ser é plural, múltiplo. As práticas 

menores na história das mulheres não querem a ocialização, não querem o modelo. Elas estão 

mais voltadas para o campo das possibilidades, desiquilibrando-se, marcadas por indecisões, 

rupturas e intervalos: o que pode alguma coisa? 

O “menor” na história se exprime na multidão, nas ssuras do possível, e existe como força 

subterrânea, subalterna, marginal, caraterizada por uxos contraditórios, divergentes, que 

proliferam e resistem à imposição de um discurso único sobre a verdade. Podemos supor que a 

histórias das mulheres, pensada na perspectiva do menor deleuziano, rompe com os muros do 

castelo de uma sociedade disciplinar, sexista e falogocêntrica.

É preciso fazermos experimentações na história das mulheres, com base naquilo que 

Deleuze e Guattari chamam de “pensamento nômade” (DELEUZE; GUATTARI, 2012) um pensar 

associado ao movimento fugidio, a uma história menor que escorrega, desvia e desliza, e que nos 

convida à vulnerabilidade de se largar o corpo e o pensamento, de deixar o pensamento 

alargar-se, para que se possa pensar de modo diferente em relação à forma como se pensa. 

Deleuze nos desaa, a nós, historiadores/as, sobretudo no que tange à criação, à 

experimentação e à invenção de [im]possibilidades. Convida-nos, assim, a construir uma história 

que veja o passado como capacidade inventiva a partir de outros sujeitos.

Nessa perspectiva, deve-se pensar a história menor não no sentido de um grupo excluído 

da maioria ou subordinado a outro — por um padrão que dene que a tal minoria sejam os 

negros, as mulheres ou os homossexuais —, mas no sentido de uma variação, escapando assim do 

sistema de poder pertencente à maioria. O menor seria então “um devir no qual nos engajamos”, 

e cujo potencial criador e irruptivo estaria ligado à sua capacidade de não se render aos 

mecanismos de poder e de controle. Em suma, a resistência: manter-se vivo no deserto, como 

uma máquina de resistência. 

A história das mulheres como história menor é a linha de fuga que impede que sejamos 

cooptados pelo poder. A opção pelo menor revela uma estratégia armativa, positiva e 

transformadora, com ênfase nas intensidades e nas ssuras da história. Compreendê-la, no seu 

potencial libertário, não apenas permite a autonomia, mas rearma práticas que sempre foram, 

na história das mulheres, o reexo de uma arte revolucionária, inventiva e, dentro das suas 

possibilidades, um importante marco de resistência. 

A história das mulheres como uma história menor é, enm, uma desbravadora de 
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caminhos: abre brechas, ssuras e saliências; torna-nos revolucionários/as, conectando-nos, 

conjugando-nos, reinventando-nos como sujeitos da história, com autonomia para além da 

moral, da opinião e dos poderes que nos produzem. A história das mulheres ocupa, dessa forma, 

esse lugar “impróprio”, tolerado, conquistado, que escorrega pelos labirintos através do o que 

conduz nossas vidas e memórias por caminhos até então inexistentes. É nessa potência do 

inexistente que reside a história das mulheres na perspectiva deleuziana, sempre por fazer-se, 

experimentando-se, recriando-se, resistindo-se.

NOTAS
 1 “Menor” é aquela prática que assume sua marginalidade em relação aos papéis representativos e ideológicos da 

língua e que aceita o exílio no interior das práticas discursivas majoritárias, formulando-se como estrangeira na própria 

língua, gaguejando e deixando emergir o sotaque e o estranhamento de quem fala fora do lugar ou de quem aceita e 

assume o não lugar como seu deserto, na impossibilidade de uma origem. Assim, o escritor ou o artista não precisa 

efetivamente formar parte de uma minoria, basta “encontrar seu próprio ponto de subdesenvolvimento, seu próprio 

patoá, seu próprio terceiro mundo, seu próprio deserto” (DELEUZE, GUATTARI, 1977, p. 28-29) para assumir a prática 

menor. A dimensão positiva desta prática é que ela carrega em si uma comunidade possível ou um “povo por vir”, 

segundo a formulação enigmática de Deleuze e Guattari. Ver: Karl Erik Schollhammer. As práticas de uma língua 

menor: reexões sobre um tema de Deleuze e Guattari. Ipotesi, revista de estudos literários Juiz de Fora, v. 5, n. 2, 2009, p. 

59 a 70.

2 Na acepção de Michele Perrot.

3De acordo com o livro De que amanhã... Diálogo, publicado por Jacques Derrida e Elizabeth Roudinesco, o termo 

desconstrução foi utilizado pela primeira vez por Derrida em 1967 em Da gramatologia, tendo sido tomado da 

arquitetura. “Signica a deposição ou decomposição de uma estrutura. Em sua denição derridiana, remete a um 

trabalho do pensamento inconsciente (“isso se desconstrói”), e que consiste em desfazer, sem nunca destruir um 

sistema de pensamento hegemônico ou dominante. Desconstruir é, de certo modo, resistir à tirania do Um, do logos da 

metasica (ocidental) na própria linguagem que é enunciada, com a ajuda do próprio material deslocado, movido 

com ns de reconstruções cambiantes”. Ver: DERRIDA, Jacques; ROUDINESCO, Elizabeth. De que amanhã... Diálogo. 

Rio de janeiro: Jorge Zahar 2004, p. 9.

4 Segundo ZOURABICHVILI, François (2004, p. 10), em O vocabulário de Deleuze, “Dir-se-á portanto, numa primeira 

aproximação, que se está em presença de uma agenciamento todas as vezes em que pudermos identicar e 

descrever o acoplamento de um conjunto de relações materiais e de um regime de signos correspondente. Na 

realidade, a disparidade dos casos de agenciamento precisa ser ordenada do ponto de vista da imanência, a partir do 

qual a existência se mostra indissociável de agenciamentos variáveis e remanejáveis que não cessam de produzi-la. 

Mais do que a um uso equívoco, ela remete então a pólos do próprio conceito, o que interdita sobretudo qualquer 

dualismo do desejo e da instituição, do instável e do estável. Cada indivíduo deve lidar com esses grandes 

agenciamentos sociais denidos por códigos especícos, que se caracterizam por uma forma relativamente estável e 

por um funcionamento reprodutor: tendem a reduzir o campo de experimentação de seu desejo a uma divisão 

preestabelecida”.

5  Na perspectiva de: SPIVAK, Gayatri C.  Pode o subalterno falar. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2010.

6  Na perspectiva de FRAISSE, Genevivié. Del Consentimiento .UNAM, PUEG, 2012. 

7  Na atualidade, há uma nova cartograa de inquietudes que buscam repensar as temáticas clássicas do feminismo — 

o aborto, a sexualidade, o corpo, a violência, o acesso ao mercado de trabalho ou o trabalho do lar — em relação a 

outras problemáticas que antes não existiam. Assim, esses “novos” feminismos apontam para algumas das novas 

formas de dominação produzidas pelo patriarcado, assim como para a necessidade de colocar em marcha outras 

formas de expressão política e de resistência. Mostram ainda, por outro lado, que o hiato da falta de memória histórica 

pode produzir grandes problemas ou ainda mais lacunas nos movimentos de mulheres ou nos novos feminismos. 

 O/A leitor/a interessado/a na “literatura menor” pode recorrer ao próprio livro de Gilles Deleuze e Felix Guattari: Kafka 

por uma literatura menor. Belo Horizonte: Ed Autentica, 2014. 
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RESUMO

O presente artigo apresenta o esforço em historicizar algumas 
experiências de mulheres escravas em seus projetos de liberdade na 
segunda metade do século XIX na província de Minas Gerais. 
Destacamos as ações rebeldes, individuais e coletivas, protagonizadas 
por cativas, bem como seus recursos às autoridades policiais e à justiça 
para o encaminhamento de queixas e demandas. Os casos registrados 
nos jornais, nas correspondências das autoridades provinciais, bem 
como as ações de liberdade por elas movidas nos tribunais, autorizam-
nos a defender seu protagonismo, subvertendo as imagens de simples 
coadjuvantes passivas ante a violência do cativeiro. Suas ações em 
benefício da liberdade são compreendidas, assim, como práticas 
políticas, no sentido de que contribuíram para o esgarçamento da 
instituição da escravidão, para o enfraquecimento do poder senhorial. 

Palavras-chave: Mulheres escravas. Minas Gerais. Liberdade

ABSTRACT

  This article presents the effort in historicizing some slave women 
experience in their freedom of projects in the second half of the 19th 
century in the province of Minas Gerais. We highlight the rebels, individual 
and collective actions, made by slave women, and their appeal to the 
police and justice for their demands. The cases reported in newspapers, 
letters from the provincial authorities and the actions of freedom in the 
courts allow us to defend the central role slave women, subverting the 
simple image of supporting the violence and the suffering of captivity. 
Their practices are understood, as well as political, in a perspective that 
they contributed to the fraying of the institution of slavery, to the 
weakening the boss power. 

Keywords: Slave women. Minas Gerais. Freedom
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INTRODUÇÃO

E
m janeiro de 1866, na cidade de Diamantina, norte da província de Minas Gerais, o alferes 

Manoel Afonso da Silva Brandão procurou a polícia daquela localidade para reclamar 

providências quanto a um crime do qual alegava ter sido vítima. Segundo seu relato, 41 

oitavas de diamante grosso, orçadas em mais de 50 contos de réis e guardadas, até então, em 

uma gaveta de sua residência, haviam desaparecido misteriosamente. Dada a importância da 

vítima e do valor furtado, o 2º suplente do delegado de polícia, João Raimundo Mourão, iniciou 

imediatamente as diligências, apontando como principais suspeitos a escrava do alferes, Anna, 

e o português Bernardino da Silva Porto Chumbinho, “que com ella entretinha relações 
1amorosas.”  Munido de “vehementes suspeitas”, João Raimundo Mourão não hesitou em prender 

e processar imediatamente a dupla (DIARIO DE MINAS, 31/10/1866, p.02). 

Porém, o caso parecia longe de ser completamente solucionado. Segundo o jornal Diario 

de Minas, após a prisão e respectivo processo, logo “desenvolveo-se grande proteção em favor 

de Chumbinho, principalmente por parte de seos patricios, o qual sendo submettido à 

julgamento, foi absolvido; pelo que interpuzera o autor apelação para a relação do districto.” 

(DIARIO DE MINAS, 31/10/1866, p.02). Além de um processo que poderia arrastar-se por algum 

tempo e que gerava desgastes com a comunidade portuguesa, as autoridades de Diamantina 

ainda precisaram lidar com outro problema: o paradeiro das pedras furtadas. Embora Anna e 

Chumbinho tivessem sido detidos, os diamantes não foram encontrados em posse do casal, que 

se recusava a indicar o esconderijo das pedras. Somente meses depois, no dia 13 de outubro 

daquele ano, Chumbinho solicitou uma audiência e declarou ao 2º suplente do delegado de 

polícia a localização dos diamantes furtados que estavam em seu poder. As 26 oitavas e 15 

vinténs estavam enterradas em uma vala, em um lugar conhecido como Cruz das Almas, próximo 

a Diamantina. Todavia, faltavam os diamantes em posse de Anna, que insistia em manter silêncio 

sobre o paradeiro das pedras. Após muita insistência do suplente do delegado de polícia, 

inclusive “por meio de promessas”, a escrava nalmente entregou as 14 oitavas e meia que 

estavam em seu poder. Encerrado o caso e após receber o que lhe pertencia, o alferes Brandão 

“passou carta de liberdade à referida Anna.” (DIARIO DE MINAS, 31/10/1866, p.02).

O “facto notavel” envolvendo aquela escrava e seu companheiro Chumbinho explicita, 

além da tessitura de importantes laços de solidariedade, de afeto e de apoio entre cativos e 

pessoas livres, as diversas estratégias mobilizadas por escravos e escravas em torno de seus 

projetos de liberdade durante o oitocentos. Embora o jornal Diario de Minas não faça referência 

aos anseios daquela mulher, seus objetivos com o furto dos diamantes de seu proprietário, é 

possível conjeturar a tentativa de acumular pecúlio para adquirir sua alforria ou até mesmo 

recursos para a fuga e início de uma nova vida, longe de Diamantina, com ou sem Chumbinho. 

Todavia, se não é possível precisar as motivações de Anna, não resta dúvidas de que, se, para os 

proprietários, a alforria era signicada como concessão senhorial, tal prática não os poupava das 

pressões cotidianas, das resistências e negociações com seus escravos e escravas. No caso da 

escrava Anna, não é exagero aventar que entre as promessas feitas pelo 2º suplente do 

delegado de polícia estivesse a de sua manumissão, o que indica sua capacidade de reverter 

uma situação desfavorável em uma oportunidade concreta de liberdade. Ao passar a carta de 

alforria, o alferes Brandão correspondia às expectativas de liberdade da escrava Anna e via-se 

livre de uma cativa que se apresentava como um problema e em quem não mais depositava sua 

conança, haja vista o furto cometido juntamente com Bernardino da Silva Porto Chumbinho. 

Mais do que mera coadjuvante, Anna atuou ativamente pela sua liberdade, pressionando e 

negociando sua alforria, fosse com o alferes Brandão ou com as autoridades policiais de 

Diamantina. 

Assim como ela, muitas foram as escravas que lutaram pela sua liberdade e pela 

liberdade dos seus na segunda metade do século XIX em Minas Gerais. Dentre elas Josepha, que 

em abril de 1880 teve sua fuga noticiada no jornal A Nação, de Ouro Preto:

Há dous mezes fugio da fazenda de Jatiboca, pertencente ao coronel Domingos José Alves 
de Souza, uma crioula de nome Josepha, de trinta e tantos á quarenta annos de idade, 
estatura regular, magra, e voz descançada, levando comsigo uma lha ingênua, parda de 
oito annos; descona-se ter se destinado para os lados do Presidio d'Ubá, sedusida por um 
soldado, com o qual vive em concubinato: oferece-se de graticação a quantia de cem mil 
reis á quem a appreender e levar ao dicto seu senhor. (A NAÇÃO, 22/05/1880, p.04)
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O anúncio publicado é mais um entre tantos outros que noticiavam a fuga de escravos e 

escravas durante o oitocentos, tanto em terras mineiras como em outras partes do Império 

brasileiro. Revela, por um lado, a força da escravidão, sinalizada no apoio da imprensa e de 

setores da sociedade e das autoridades à manutenção da propriedade escrava e, por outro, 

indica a busca constante e incessante de escravos e escravas por sua liberdade. Todavia, este 

mesmo episódio envolvendo Josepha e sua “lha ingenua, parda de oito annos” mostra-nos uma 

outra dimensão que atravessava as relações escravistas na segunda metade do século XIX: a de 

gênero. Anal, aquela escrava era representada tanto por suas características físicas – magra e 

de “estatura regular” – quanto por aquelas esperadas de uma mulher cativa, haja vista sua “voz 

descansada”, que sugeria sua passividade e docilidade. Também fariam parte de seu caráter a 

fraqueza moral, atributo considerado como “naturalmente” feminino, uma vez que, “sedusida 

por um soldado, com o qual vive em concubinato”, permanecia fugida juntamente com sua lha 

fazia “dous mezes”.

Assim, o anúncio publicado por aquele proprietário investia na suposta inferioridade de 

Josepha tanto pela sua condição de escrava quanto pelo fato de ser mulher, pois passível de ser 

“sedusida” por qualquer promessa. Como tantas outras mulheres, aquela “crioula, [...] de trinta e 

tantos á quarenta annos de idade” possuiria uma incapacidade “natural” para discernir, agir por 

conta própria. Anal, como dene um dos dicionários do século XIX, seduzir era “enganar com 

arte, para mover a obrar mal, desencaminhar.” (PINTO, 1832). Seduzida por um soldado, Josepha 

era vítima, enganada, estimulada ao mal proceder e desencaminhada de suas obrigações e 

deveres junto ao seu senhor.

 Embora o anúncio investisse na imagem da escrava seduzida e enganada, é possível 

dele fazer outras leituras. Uma delas, a de que Josepha se posiciona como agente de sua própria 

vida, responsável por suas escolhas e decisões, apostando na fuga para conseguir sua liberdade 
2

e de sua lha.  Jogou o jogo da sedução para ter o apoio de um soldado, representado como 

“sedutor”, com quem ela vivia “em concubinato”, compartilhando, por certo, algumas das 

atribuições da vida em comum, dentre elas, a de proteção à família. Diferentemente do que 

armava o proprietário daquela escrava e tantas outras publicações oitocentistas, que 

alimentaram um certo tipo de historiograa com suas imagens valores, ideias e sentidos, o caso 

da escrava Josepha, publicado no jornal A Nação, é emblemático, pois sublinha seu 

protagonismo, possibilidade aberta também a outras mulheres escravas do período. É o caso de 

Rita, que na cidade de Ouro Preto, capital da província de Minas, fugiu da casa de sua senhora, 

D. Clara Ramalha de Mello. Além de seus traços físicos – “cor cabra, magra, baixa, nariz alado, 

olhos grandes, dentuça, cabello corrido” –, o anúncio indica o que teria sido a motivação da 

fuga: a insatisfação por ter sido “ha pouco [...] comprada ao sr. Paulo Castro” (DIARIO DE MINAS, 

11/01/1867, p.03). Ou de Porria, cativa de José Pinto Ribeiro, da freguesia de Três Corações do 

Rio Verde, sul de Minas, “idade de 30 annos mais ou menos, bem-feita de corpo, e delgada, de 

côr bem preta: tem as pernas brancas de queimaduras, entende de todo serviço domestico [...]” 

(O SUL DE MINAS, 12/11/1859, p.04). Também encontrava-se fugida havia três meses a escrava de 

nome Rosaura, da fazenda da Bachada, freguesia de Forquim, município de Mariana (O LIBERAL 

MINEIRO, 04/08/1882, p.03). Ainda de acordo com o anúncio, constava “ao proprietário da 

mesma, que é o abaixo assignado, ter essa escrava se alugado em Ouro Preto, dizendo estar no 

sorteio para ser libertada” (O LIBERAL MINEIRO, 26/09/1882, p.04). Situação que, para Rosaura, 

justicaria alugar seus serviços para quem quisesse e viver como se livre fosse.

Estas mulheres ertaram com a liberdade, recorrendo a estratégias diversas para 

alcançá-la, seja por meio de crimes, fugas ou pelo recurso à justiça. Suas histórias, além de indicar 

a complexidade da vida e das ações de pessoas escravizadas apontam para os limites de leituras 

que encerram suas práticas de resistência em roteiros preestabelecidos: a acomodação ao 

cativeiro; a espera pela alforria; a fragilidade física, a maternidade e o cuidado com a família 

como limites às suas ações rebeldes. Formas de atuação, ou, em muitos casos, a ausência desta 

que, de possibilidades, se transformam em verdades acerca do comportamento feminino no 

cotidiano escravo. São interpretações assentadas sobre um incontornável destino biológico, 

uma suposta “natureza feminina” imutável, a-histórica, que exclui formas outras, múltiplas e 

diversicadas de atuação. Para desconstruir tal representação, torna-se necessário, como arma 

Maria Odila Leite da Silva Dias, “o desvendar dos espaços femininos conquistados e não 

prescritos, por isso em grande parte calados ou omitidos nos documentos escritos.” (DIAS, 1995, 
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p.50).

As narrativas que emergem dos registros aqui analisados sinalizam para o modo 

encontrado pelas escravas da província de Minas Gerais para encaminharem suas demandas e 

também para como elas contribuíram, individual e coletivamente, para o esgarçamento da 

instituição da escravidão. São histórias protagonizadas por mulheres escravas que nos permitem 

acessar sua historicidade e que nos “revelam as opções que elas identicaram para si ou forjaram 

enquanto tentavam obter o que queriam, os ganhos que tiveram, os preços que pagaram, as 

diculdades que enfrentaram”, tal como defende Sandra Graham (2012, p.134). Trata-se de 

atuação por nós compreendida como ação política, pois colocaram em xeque a continuidade 

do exercício do domínio senhorial e a legitimidade da existência da escravidão no Império 

brasileiro na segunda metade do século XIX.

MANTER A VIDA E GARANTIR A LIBERDADE: O CASO DE FLORINDA
Em 1855, o juiz de direito da comarca do Paraná – Araxá, Uberaba, Patrocínio e 

Desemboque –, na região do Triângulo mineiro, remetia ao então presidente da província de 

Minas, Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, um ofício no qual lhe informava sobre o caso da 

escrava Florinda, para que pudesse deliberar “como julgar em sua sabedoria.” (APM. SP-564 P. 

COD Uberaba, 05/08/1855, p.164). No documento em questão, a notícia de que no termo de 

Uberaba, na noite do dia 26 de janeiro de 1849, Florinda, Bertulina e Candida, cativas do coronel 

Camillo Rodrigues Chaves, aproveitaram a ausência do senhor e assassinaram por asxia sua 

esposa, D. Alexandrina Umbelina Magalhaeñs. As três escravas foram presas e confessaram o 

crime, armando ter assassinado sua senhora enquanto esta dormia. Como informa o juiz, foi 

instaurado o competente processo contra as rés e “submetido o processo ao conhecimento do 

Jury, forão as rés julgadas incurças no art. 1º. da Lei de 10 de Junho de 1835 e por isso forão 

condenadas a morte em 13 de Abril de 1849 [...]”, por atentarem contra a vida da esposa de seu 

senhor (APM. SP-564 P. COD Uberaba, 05/08/1855, p.164).  

Todavia, o julgamento e a condenação das três cativas do coronel Camillo Rodrigues 

Chaves não encerrou aquele caso. Segundo o relato do juiz de direito da comarca, constavam 

nos autos que Bertulina e Candida haviam sido executadas no dia 17 de agosto de 1849. 

Contudo, para espanto daquele magistrado, em 4 de agosto de 1855 o coronel Camillo 

Rodrigues Chaves encaminhava-lhe um requerimento no qual reclamava que, apesar de 

Bertulina e Cândida terem sido executadas, 

huma de nome Florinda foi concervada na Cadeia desta Villa não sabendo o Supplicante a 
que pretexto; o serto é que o Supplicante ao por parte e muito offendido [...] a ré mais 
criminosa tem estado nesta Villa servindo atte em casas particulares, e o Supplicante 
desejando somente a que a Ley seja executada [...]. (APM. SP-564 P. COD Uberaba, 
04/08/1855, p.166) 

 Ao contrário de suas companheiras de cativeiro e de crime, Florinda não havia sido 
”

executada, “não se achava na Cadeia a mais de anno, e sim passeando na Villa  como 

denunciava o “ofendido” coronel ao juiz (APM. SP-564 P.COD Uberaba, 05/08/1855, p.164). Como 

se não bastasse o livre trânsito por aquela localidade, Florinda vivia como se não tivesse sido 

condenada e trabalhava em casas de particulares. Situação que, para o seu proprietário, 

gurava, no mínimo, como uma afronta à família da vítima. E também ao poder público, cuja 

decisão dele e por ele emanada foi ignorada, confrontada por outros interesses. Diante de 

tamanho desacato e pressionado pela requisição do coronel Rodrigues Chaves, o magistrado 

ordenou que a escrava fosse recolhida à cadeia e passou a colher informações sobre o caso de 

modo a esclarecer as razões da não execução da sentença proferida em 1849. Neste esforço, o 

juiz de direito solicitou ao seu antecessor esclarecimentos sobre o julgamento em questão, sendo 

informado, em setembro de 1855, que

As rés Bertolina parda, Cândida e Florinda crioulas foram condemnadas a morte pelo Jury do 
Uberaba em Janeiro de 1849 por ter assassinado sua senhora asxiando-a.

Em resposta aos Ofcios do Juiz de Direito da Comarca do Paraná de 13 e 14 de Abril 
ordenou-lhe em 27 de Maio que zesse executar a sentença proferida contra as duas 1ªs rés, 
cando a da ultima suspensa ate ulterior deliberação de S. M. A quem nessa data erão 
submettidas as observações que a seu favor zera.
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O Ministro da Justiça respondeo em 8 de Junho que não erão bastantes as ditas observações 
e nem a simples copia da sentença para habilitar o Governo Imperial de formar um juízo 
seguro sobre a criminalidade da ré Florinda; e ordenou que se remettesse copias das peças 
essenciais do Processo; o que cumprio-se, remettendo-se-lhe em 14 de Setembro tudo de 
1849 o Ofcio d'aquelle Juiz acompanhado das copias acima numeradas: ate o presente 
ainda não foi tomada pelo Governo Geral uma resolução a respeito d'aquella ré. (APM. SP-
564 P. COD Uberaba, 17/09/1855, p.165)

Condenadas pelo júri de Uberaba à pena capital, Florinda, Bertulina e Candida tinham, 

como única alternativa, a apelação ao poder moderador a m de obter o perdão do monarca 

ou a comutação das penas a elas impostas. Assegurado pelo texto constitucional de 1824, o 

poder moderador, “delegado privativamente ao Imperador”, antiga tradição monárquica, 

poderia atuar “perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por 

Sentença.” (BRAZIL, 1824). Apelar a esse poder foi recurso utilizado ao longo do período imperial 

tanto por escravas e escravos condenados à pena capital como por outros réus, cativos ou não, 

condenados pela justiça com penas diversas. Contudo, mesmo apelando ao poder moderador, 

Candida e Bertulina não foram contempladas com a graça imperial e, em 27 de maio de 1849, o 

juiz de direito da comarca do Paraná recebia a ordem para que “zesse executar a sentença 
s proferida contra as duas 1ª rés.” Quanto à Florinda, sua pena cava suspensa “ate ulterior 

deliberação de S. M. A quem nessa data erão submettidas as observações que a seu favor zera.” 

Que relações teria Florinda, escrava, ré confessa e condenada, com pessoas inuentes da 

província para ter o privilégio de suspensão da pena? Por que seu pedido de perdão e/ou 

comutação da pena teve um percurso mais demorado do que o das outras duas cúmplices, em 

caso já julgado?

Segundo Ricardo Pirola, os pedidos de comutação ou de perdão das penas impostas 

pela aplicação da lei de 10 de junho de 1835 percorriam um longo caminho até chegarem ao 

Imperador. O percurso iniciava-se com a elaboração de pedido pelo advogado ou curador do 

réu, a ser entregue ao juiz de direito da respectiva comarca. Caso o representante legal do 

condenado não apresentasse tal pedido, este cava a cargo do juiz. Junto a este, era anexado o 

relatório do magistrado sobre o julgamento e uma cópia do processo, encaminhado, 

primeiramente, ao presidente da província, que remetia a documentação ao Ministério da 

Justiça. Desta instância, o pedido passava ao procurador da coroa, posteriormente aos 

conselheiros da seção Justiça do Conselho de Estado e, por último, iam para a apreciação do 

Imperador (PIROLA, 2012, p.120-123).

No caso de Florinda, este percurso estendeu-se ainda mais em razão dos pedidos de 

nova remessa de documentos, informações e observações sobre o processo, na tentativa de 

“formar um juízo seguro sobre a criminalidade da ré Florinda”. Justicativa que, na prática 

forense, representava a velha tática de “ganhar tempo”, esperar o choque da violência do 

assassinato ser amainado pelo tempo, esquecido da memória social. Nesse jogo, o juiz 

responsável pelo caso em 1849, providenciou a remessa dos dados em setembro daquele ano, 

conforme solicitação do Ministério da Justiça. Todavia, diferentemente de suas companheiras de 

crime e de cativeiro que foram executadas conforme pena imposta pelo júri quatro meses após a 

condenação, Florinda ainda aguardava. Seis anos haviam se passado, o juiz de direito era outro e 

não se tinha, até aquele momento, notícia alguma acerca de seu pedido de perdão. Em 

setembro de 1855 a situação permanecia em aberto e por ofício sabia-se que “não foi tomada 

pelo Governo Geral uma resolução a respeito d'aquella ré.” (APM. SP-564 P. COD Uberaba, 

17/09/1855, p.165). Tudo aponta para a existência, na rede de relações de Florinda, de alguém 

com muito poder e trânsito junto às esferas de decisão do judiciário ou do Imperador. 

Em meio a esse jogo de poder e de protelações, Florinda soube dele tirar proveito, não 

apenas com sua sobrevivência assegurada, mas também longe da cadeia, circulando 

livremente pela vila e trabalhando. Como denunciava o juiz e reclamava o coronel Camillo 

Rodrigues Chaves, anos depois da sentença proferida, Florinda, embora condenada à pena de 

morte, gozava de liberdade, ainda que provisória. Nessa nova condição, ela transitava 

tranquilamente pelo espaço público, inclusive alugando seus serviços a algumas famílias de 

Uberaba. Utilizava, assim, além dos expedientes legais disponíveis, como o recurso ao poder 

moderador, as brechas criadas pela sua aplicação e provavelmente da ajuda de pessoas 

poderosas na vila ou na província para manter sua vida e sua liberdade. 

Com efeito, segundo o juiz de direito, corria entre os habitantes daquela localidade o 
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boato de que a sentença daquela cativa não havia sido executada, entre outras razões, porque

apareceo um grande patronato a favor desta escrava; que dizião estar prejada [sic], e 
doida, e que por isso não foi executada; entretanto nos autos existe attestado de um 
Medico, o D.or Salathiel, que arma o contrario. Fui mais informado pelo Promottor da 
Comarca, que esta escrava quando estava preza, as vêzes gritava, e falava, e apresentava 
signaes de doida; porem que solta, a, e faz todo serviço de uma caza, sem que apresente 
crizes de doida. (APM. SP-564 P. COD Uberaba, 05/08/1855, p.164) 

Baseado no “ouvir dizer”, próprio dos depoimentos da justiça da época, o juiz explicita os 

expedientes da prática forense utilizados por Florinda. Um deles, a existência de “um grande 

patronato”, recurso plausível, que nos remete à habilidade e à possibilidade de escravos e 

escravas tecerem laços de solidariedade e redes de apoio entre escravos e livres, e também de 

se colocarem sob a proteção senhorial. Também chama a atenção na correspondência do juiz 

outro expediente, o de simular ou aparentar estar “pejada e doida”, razão pela qual não foi 

executada. Anal, embora a lei especial de 1835 não zesse menção ao tema, o Código Criminal 

de 1830 estabelecia, em seu art. 43 que, em caso de gravidez de mulheres condenadas à pena 

capital, “não se executará a pena de morte, nem mesmo ella será julgada, em caso de a 

merecer, senão quarenta dias depois do parto.” (BRAZIL, 1830). Com relação à loucura alegada, 

o mesmo Código Criminal, sem seu art. 10, armava que não seriam julgados criminosos “os 

loucos de todo o genero, salvo se tiverem lucidos intervallos, e nelles commetterem o crime.” 

O armar-se “pejada”, que apresentava também “signaes de doida”, dois impedimentos 

legais para a execução da pena, possibilitava à ré confessa protelar o cumprimento da sua 

sentença de crime capital a ela dada por júri competente. Amparada por um “grande 

patronato”, orientada por um experiente advogado, a cativa ganhava tempo e quem sabe até 

o esquecimento de seu crime, comportando-se de acordo com sua condição, prestando 

serviços às famílias da vila. Ao assim proceder, ela demonstrava que não estava mais louca, 

como ocorria por ocasião do crime, que gozava inclusive da conança de famílias locais, que 

pagavam pelos seus serviços. O recurso ao estado momentâneo de loucura, de perda 

momentânea da razão, estava em consonância com o discurso médico da época acerca do 

corpo feminino, predisposto às doenças mentais. Como argumenta Magali Engel, segundo o 

saber médico do século XIX,  

no organismo da mulher, na sua siologia especíca estariam inscritas as predisposições à 
doença mental. A menstruação, a gravidez e o parto seriam, portanto, os aspectos 
essencialmente priorizados na denição e no diagnóstico das moléstias mentais que 
afetavam mais freqüentemente ou de modo especico as mulheres. (ENGEL, 2004, p.333)

Escrava, mulher e grávida, Florinda apresentaria, assim, as condições propícias ao 

desenvolvimento de doenças mentais. Parecia bastante plausível, pela sua siologia, 

estruturalmente mais frágil do que a masculina, o desenvolvimento de uma enfermidade mental, 

identicada pelos sinais como aqueles percebidos durante sua permanência na prisão, em que 

“as vêzes gritava, e falava, e apresentava signaes de doida”, quadro que se intensicava em 

razão da gravidez. O promotor e o juiz de direito, porém, tinham ciência de que o 

comportamento daquela cativa não passava de um expediente para driblar a justiça, ao 

armarem que a ré, depois que foi solta, aguardando em liberdade a decisão imperial, tinha 

comportamento normal, já que “a, e faz todo serviço de uma caza, sem que apresente crizes de 

doida.” Tal avaliação foi conrmada pelo autorizado saber médico da localidade: Dr. Salathiel, 

depois de examinar a ré, atestou sua sanidade mental e a inexistência da gravidez. Tal como uma 

ré de condição livre, Florinda usou das prerrogativas e dos expedientes forenses para evitar a 

execução da pena e assegurar, ainda que provisoriamente, sua vida e sua liberdade. Trata-se de 

modo de agir até há pouco tempo considerado inexistente entre escravos e, sobretudo, 

escravas.

Embora não tenha sido possível ter acesso aos registros referentes à resolução desse 

impasse jurídico, o caso dessa escrava chama a atenção para uma série de expedientes por ela 

empregados para fugir da execução da pena a ela imposta. Fosse por meios legais, como o 

recurso ao poder moderador, à condição de gestante e louca, certamente sob orientação do 

advogado, não se pode negar que Florinda mobilizou em proveito próprio as representações do 

feminino associadas tanto à loucura como à instabilidade emocional e à dissimulação, traços 

tidos como essencialmente femininos. Nesse sentido, Florinda utilizou habilmente as vias abertas 
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pela lei e pelas práticas forenses para evitar a pena de morte por um bom tempo e a possibilidade 

de vivenciar a liberdade, ao contrário de suas cúmplices. Nessa ação, soube mobilizar em 

benefício próprio argumentos ancorados nas construções de sexo/gênero existentes no século 

XIX, que deniam as mulheres como “seres frágeis” e o feminino como inferior ao masculino, 

cabendo ao Estado protegê-la.

Camillia Cowling, em análise sobre o movimento de abolição da escravidão em Cuba e 

no Brasil, defende que as escravas souberam apelar “com sucesso para discursos de gênero 

socialmente predominantes” (COWLING, 2006, p.167) em suas lutas por liberdade. Mulheres que 

encontraram formas plurais e diversicadas de atuação, particularmente pelo recurso às 

autoridades policiais e à justiça. Como defende a autora:

As diferentes vantagens oferecidas pelo meio urbano e doméstico [...], aliadas ao lugar 
central ocupado por mulheres em suas famílias, podem ter contribuído para a mentalidade 
positiva e legalista, compartilhada, aparentemente, por várias escravas, encorajando-as a 
utilizarem-se de aspectos do próprio regime escravista para negociarem seus próprios 
interesses. (COWLING, 2006, p.163) 

Segundo a autora, o ambiente urbano e as oportunidades que dele emergiam – acesso 

aos meios legais, inserção nas atividades domésticas e comerciais, formação de pecúlio e 

inclusão em redes de apoio mútuo – possibilitaram a muitas escravas, tanto em Cuba como no 

Brasil, exercer um papel de centralidade nas petições na justiça requerendo liberdade. Como 

ressalta Camillia Cowling, em ambos os países, as novas leis aprovadas na segunda metade do 

século XIX foram habilmente utilizadas por cativos, de ambos os sexos, com o uso de “contatos, 

recursos e dinheiro para alcançarem seus interesses – estas pessoas eram, em sua maioria, 

mulheres trabalhadoras domésticas em ambientes urbanos.” (COWLING, 2006, p.165). Escravas 

envolvidas em crimes e condenadas por eles, como Florinda, zeram uso político dos recursos 

legais e dos expedientes forenses disponíveis na segunda metade do século XIX, sobretudo das 

representações de gênero que informavam a legislação, utilizando-as em benefício de sua 

liberdade e dos seus. 

ANTONIA, CATHARINA E APOLLONIA: EXPERIÊNCIAS PRECÁRIAS DE LIBERDADE 
Se Florinda lutou durante anos para manter a vida e garantir a liberdade, ainda que 

provisória outras mulheres precisaram resistir às tentativas de reescravização, haja vista a 

precariedade da condição de liberto no Brasil. Ameaça que também amedrontava Antonia 

Raimunda de Andrade, residente em Diamantina. Embora vivesse como se livre fosse, faltava 

àquela mulher documento comprobatório de sua liberdade, salvaguarda para não ser 

escravizada. Em 1869, Antonio José Dias, “por cabeça de sua anteada Antonia” requeria, junto 

ao Juízo de Órfãos daquele termo, a carta de manutenção da liberdade daquela mulher (BAT. 

Cartório de 1º Ofício, Maço 150-A, 1869, .03). Segundo a petição apresentada, Antonia havia 

sido escrava de Raymundo de Andrade e de D. Felicianna Raymunda da Conceição que, ainda 

em vida, explicitaram o desejo de libertá-la, entre outros motivos, porque “era lha de um seo 

lho” (BAT. Cartório de 1º Ofício, Maço 150 A, 1870, .03). Todavia, Raymundo de Andrade foi 

assassinado antes de passar a carta de liberdade à escrava e coube a D. Felicianna Conceição, 

na iminência de sua morte, conceder a ela alforria por meio de testamento. Assim, 

mandou chamar o Cidadão Joaquim Eusebio [ilegível] [Guimarães], e pedio-lhe para fazer 
seo testamento recomendando o mais participantes, que [fosse] liberta a anteada do 
suplicante, e tendo o mesmo concluido o testamento, e apresentado a testadora a primeira 
cousa que perguntou foi se tinha libertado [ilegível] Antonia e do Dr. Joaquim Eusebio 
respondeu que não o havia feito por entrar em duvida se ella o podia fazer, não se achando 
feita a partilha no Inventario de seu marido, d'onde constou que a mesma lhe havia cabido 
na sua nomeação, como o que cou a testadora muito pesarosa, e entregando ella o 
testamento ao Escrivão de Paz cidadão Amancio José Pinto para o afrmar, pedio-lhe para 
passar a carta de liberdade a mencionada escrava Antonia, e este acusou possuido da 
mesma duvida, em vista do que ele chamou os lhos, que se achavão na casa, e 
recomendou-lhes que libertassem e não deixassem a [ilegível] car no captiveiro, a que eles 
prometterão, dizendo, que havião de cumprir. (BAT. Cartório de 1º Ofício, Maço 150 A, 1870, 
.03-04)

Diante da promessa de liberdade feita pelos seus senhores e depois prometida por seus 

herdeiros, mas insegura após a morte de D. Felicianna Conceição, pois não tinha documento 
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formal da alforria, Antonia sentia-se ameaçada por uma possível reescravização por parte dos 

herdeiros de seus primeiros proprietários. Assim, ela convenceu seu padrasto a acionar a justiça 

para garantir a liberdade que lhe fora prometida e acreditava ter conquistado. A anuência do 

padrasto parecia fundamental ao seu projeto de liberdade, considerando-se que os “que não 

tinham laços familiares não eram membros plenos da sociedade e permaneciam mais 

vulneráveis aos desgastes das diculdades cotidianas do que aqueles cercados pela presença 

protetora da família”, como lembra Sandra Graham (2005, p.58). O padrasto de Antonia traduzia, 

assim, o apoio da comunidade familiar, formada por laços sanguíneos e/ou rituais, ao plano de 

alforria da enteada. Além disso, em uma sociedade patriarcal, em que as mulheres livres e libertas 

eram consideradas juridicamente incapazes, o apoio e a anuência da gura paterna era 

fundamental para que Antonia desse prosseguimento à sua causa. Sendo assim, reconhecendo 

sua condição de vulnerabilidade, ela recorreu aos costumes, solicitando, antes de recorrer aos 

tribunais, à proteção e à anuência de seu padrasto, e também o apoio de sua comunidade 

familiar para lutar, na justiça, pela sua liberdade. 

Seu temor não era infundado, haja vista a instabilidade vivenciada pelos libertos que, 

como arma Keila Grinberg, “apesar de reconhecidamente viverem como livres por muitos anos, 

ainda precisavam voltar à justiça para consolidar seus direitos.” (GRINBERG, 2006, p.107). Alguns 

recorriam, assim, as ações de manutenção de liberdade que, conforme denição da autora, 

eram aquelas nas quais o argumento baseava-se no fato de que o escravo já tinha sido libertado 

antes. Ou seja, “quando o liberto, já vivendo como tal, sofre tentativas de reescravização por 

parte de seu antigo senhor ou de qualquer outro homem livre.” (GRINBERG, 1994, p.25). Aquelas 

eram ações que asseguravam aos libertos, pelas vias judiciais, “o direito de manter sua condição 

jurídica, à qual consideravam ameaçada pela possibilidade de reescravização.” (GRINBERG, 

2006, p.106). 

Na ação movida em nome de Antonia por seu padrasto Antonio, solicitava-se que o 

escrivão e os lhos da testadora que se encontravam presentes no ato da lavra do testamento, 

“digão se he [verdadeiro], ou não o allegado, requeiro á V.S. se digne mandar, que os mesmo 

respondão a que presenciarão, sendo a resposta do Escrivão de Paz certicado com juramento 

do seu emprego.”(BAT. Cartório 1º Ofício, Maço 150 A, 1870, .04-05). Anal, eram eles justamente 

as principais pessoas que poderiam atestar a veracidade do relato e a existência da promessa de 

alforria feita pelos senhores já falecidos, de modo a consolidar o direito à liberdade que Antonia 

defendia ser detentora.

O processo iniciado em 1869 “por cabeça” de Antonia não era sua primeira tentativa em 

ter sua liberdade reconhecida. Outra ação já havia sido movida no início da década de 1860, 

porém, sem a resolução do impasse. Recorrendo à justiça novamente, entre solicitações, 

convocação de testemunhas e outras medidas, sua demanda estendeu-se até o ano de 1872. A 

iniciativa de Antonia e sua atitude persistente em defesa de sua liberdade chama a atenção. 

Embora a ação anterior não tivesse sido favorável ao seu projeto de liberdade, ela insistia e 

persistia investindo na possibilidade de ter seu pleito atendido pelo judiciário. Antonia, assim 

como outros escravos que recorreram a esta alternativa, procurava fazer valer os direitos que 

acreditava possuir, dentre eles, “o de receber a liberdade prometida às vezes apenas 

verbalmente por um senhor”, como defende Keila Grinberg (2006, p.124). Nessas ações, eles 

externavam seu entendimento de que seria no âmbito da justiça e, consequentemente do 

Estado, que teria um árbitro conável e imparcial na resolução dos conitos provenientes das 

relações entre senhores e escravos, ex-proprietários e forros. 

Em 1872, atendendo às expectativas de Antonia, o juiz de órfãos do termo de 

Diamantina, Felicio dos Santos, emite seu parecer no sentido de que a ação por ela movida não 

era necessária, pois “della não precisa libertanda Antonia Raimunda de Andrade, por quem se 

requereo adiministrativamente, nem o querem os herdeiros, que confessarão o alegado na 

[pretérita] .2, e não se opposerão” (BAT. Cartório de 1º Ofício, Maço 150 A, 1870, .14). O juiz 

argumentava que a libertanda já vivia como se livre fosse, sua narrativa era conrmada pelas 

testemunhas arroladas e os herdeiros dos seus senhores não se opunham à sua liberdade. Além 

disso, o mesmo juiz solicitava que a carta de manutenção de liberdade da liberta fosse passada 

com maior brevidade conforme requisitado por ela (BAT. Cartório de 1º Ofício, Maço 150 A, 1870, 

.14). De posse daquele documento, a liberta afastava a possibilidade de reescravização com  

uma decisão judicial que tornava clara sua condição de alforriada e menos precária sua 
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experiência de liberdade.  

O propósito de assegurar a liberdade conquistada e de encerrar o clima de incerteza a 

uma possível mudança de proprietário, inclusive com a venda em praça pública, também foram 

alguns dos motivos que impulsionaram outras duas escravas alforriadas. Catharina e sua 

companheira de cativeiro, Apollonia, tomaram a iniciativa de recorrer à justiça em suas lutas em 

prol da liberdade conquistada e garantida em carta de alforria. No relatório de 1886, o presidente 

da província Manoel do Nascimento Machado Portella descreve que havia pedido 

esclarecimentos sobre este caso ao juiz municipal do termo de Rio Novo (Zona da Mata), Bezerra 

Cavalcante, no início do mês de abril. O motivo da solicitação era o artigo publicado no Jornal do 

Commercio, naquele mês, que noticiava ter o referido juiz “mandado arrematar em praça as 

libertas Catharina e Apollonia.” (RELATÓRIO, 1886, p.36). A acusação era grave, pois tratava-se 

de suspeita de crime de reescravização com a conivência de um juiz municipal. Diante da 

suspeita, Machado Portella pedia urgência na resposta e informações detalhadas. 

O pedido de Machado Portella foi prontamente atendido por aquele juiz, que informava, 

por telegrama, que havia respeitado “disposições legaes indeferindo petição no acto da 

arrematação a suspensão d'esta; não tendo, porem, proposta referente às ditas libertas ou 

escravas, fraudulenta e torpe chicana forense.” (RELATÓRIO, 1886, p.36). Diante da resposta 

evasiva do juiz municipal, o presidente da província enviou novo telegrama, exigindo 

“circunstanciadas informações” a respeito do caso. Dias depois, diante da insistência de um 

diligente presidente da província, um irritado Bezerra Cavalcante respondia que

Julgava-me dispensado de ociar a V. Exc. sobre o facto inscrito no Jornal do Commercio, 
relativamente á praça das libertas Apollonia e Catharina, por nada haver a accrescentar, 
além das informações que dei por telegramma; entretanto, a satisfazer a insistencia de V. 
Exc., envio os documentos comprobatorios que eu disse: Mais do que eu, sabe V. Exc. que 
nas execuções commerciaes são inadmissíveis embargos á execução de arrematação de 
bens, que estão em praça, para avaliar que o meu procedimento, indeferindo uma petição, 
especialmente nas condições da referida, foi justo e legal, em face do novo código e 
regulamento commercial. 

Não se me póde tambem censurar por falta de sentimentos humanitarios se attender-se 
condições onerosíssimas estabelecidas nas respectivas cartas, que perfeitamente poderiam 
ser modifcadas, mesmo por qualquer terceiro que aceitasse os serviços dos libertos ou 
escravos por 3, 4 ou cinco (5) annos quando estavam obrigados por 7.

Pelo exposto e referidos documentos, verá V. Exc. provada a intenção lesiva e póde-se dizer, 
criminosa do devedor, que na véspera do dia da arrematação (como se vê do registro), 
liberta escravos para prejudicar credores em benecio proprio.

Eis, nalmente, o homem que arroja-se a accusar ou censurar um juiz pela imprensa, com o 
mesmo cynismo com que apresentou-se em publica audiencia offerecendo cartas de 
liberdade, cujo sentimento, em vez de humanitário, foi de torpe interesse. (RELATÓRIO, 1886, 
p.37)

As explicações de Bezerra Cavalcante e os documentos comprobatórios por ele 

apresentados mostravam uma intrincada trama envolvendo Catharina, Apollonia e um 

proprietário devedor, que para “prejudicar credores” ofereceu “cartas de liberdade” às duas 

cativas apenas por “torpe interesse”. De acordo com aquela autoridade, os bens de José Pereira 

Milheiro seriam executados a m de sanar dívidas junto a seu credor, Silva Ferreira e Sá. Dentre os 

bens que seriam arrematados estavam aquelas duas mulheres, ora identicadas como libertas, 

ora como escravas, que por meio de petição formal requeriam sua exclusão da praça. Catharina 

e Apollonia alegavam que José Milheiro havia passado cartas de liberdade, devidamente 

registradas, em favor das duas e, por essa razão, não poderiam ser arrematadas. As cartas de 

liberdade, com a condição de prestação de mais 7 anos de serviços a partir de seu registro, foram 

rmadas em cartório em fevereiro e março de 1885. Para o juiz municipal, José Milheiro libertava 

as escravas na “vespera do dia da arrematação” para quitar suas dívidas, apenas “para 

prejudicar credores em benecio proprio.” José Milheiro alegava os bons serviços prestados pelas 

cativas para alforriá-las. Para Catharina e Apollonia, independentemente das motivações de seu 

proprietário para conceder-lhes a alforria, o que importava era que ele lhes concedera a 

liberdade, esse bem precioso que deveria ser defendido diante da ameaça de reescravização.

A situação enfrentada por aquelas duas mulheres era bem delicada e perigosa. Se a 

arrematação fosse bem sucedida, Catharina e Apollonia seriam vendidas como escravas e 
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entregues a um novo proprietário. Isso implicaria diversas mudanças, dentre elas, o 

estabelecimento de novas relações senhor/escravas, das condições de trabalho, da localidade 

em que iriam residir, além da separação da comunidade a qual já pertenciam. Mas a principal 

mudança seria a do consco da liberdade recém-conquistada. Assim, diante da ameaça 

iminente de reescravização e desterritorialização, aquelas mulheres agiram tanto por meio da 

petição apresentada ao juiz municipal solicitando a suspensão da arrematação, feito por José 

Evaristo de Mello a rogo de ambas, como pela publicidade dada a sua causa, com a notícia 

sendo veiculada na imprensa. A pressão por elas exercida ganhou, inclusive, as páginas de um 

jornal de grande circulação, o que fez com que o presidente da província tomasse providência e 

o juiz Bezerra Cavalcante fosse intimado por aquele para apresentar explicações e prestar 

informações mais detalhadas do caso. Embora toda a publicidade dada ao caso não tenha 

demovido o juiz municipal de suspender a arrematação, possivelmente afastou os virtuais 

arrematadores, uma vez que “não houve proposta alguma relativamente ás escravas Apollonia 

e Catharina, já referidas, que, entretanto, não foram arrematadas” (RELATÓRIO, 1886, p.38). Eram 

duas escravas marcadas pelo selo da briga na justiça, um litígio que não tinha data certa para 

terminar, nem garantia de vitória às pleiteantes.

Tal pressão traduzia o empenho daquelas mulheres em interferir na referida decisão 

judicial e em impedir uma possível compra, fundamentado em seu entendimento de liberdade. 

Para Catharina e Apollonia, ser livre não signicava apenas “viver sobre si”, ter autonomia, mas 

também permanecer junto à comunidade/família a que pertenciam. É, esta, justamente a 

avaliação de Sidney Chalhoub, para quem seriam múltiplos os signicados conferidos por 

escravas e escravos à liberdade: 

pode ter representado para os escravos, em primeiro lugar, a esperança de autonomia de 
movimento e de maior segurança na constituição das relações afetivas. Não a liberdade de 
ir e vir de acordo com a oferta de empregos e o valor dos salários, porém a possibilidade de 
escolher a quem servir ou de escolher não servir a ninguém. (CHALHOUB, 1990, p.80)

Como ressalta o autor, o conceito de liberdade é dotado de múltiplos signicados, 

implicando, inclusive, várias disputas em torno dos sentidos conferidos pelos atores sociais, a partir 

das articulações estabelecidas entre as concepções de cativeiro e castigo justo e/ou tolerável, 

na constituição de laços familiares e de solidariedade, na interferência nos processos de venda, 

no viver “sobre si” (CHALHOUB, 1990, p.26). São signicados estabelecidos na experiência do 

cativeiro, “dentro do campo de possibilidades existentes na própria instituição da escravidão”, 

em uma luta constante “para alargar, quiçá transformar, este campo de possibilidades.” 

(CHALHOUB, 1990, p.252). Liberdade vista, assim, muito além da “conhecida associação com a 

idéia de não trabalho”, como nos adverte Hebe Mattos (1998, p.15). Para a autora, com a 

escravidão, “as expectativas de liberdade, que se abriam aos nascidos livres despossuídos e ao 

sonho de liberdade dos escravizados, foram culturalmente construídos no interior da sociedade 

escravista e estiveram a ela integrados.” (MATTOS, 1998, p.35). Os cativos que procuraram sua 

liberdade, na segunda metade do século XIX, almejavam uma liberdade com sentido de 

mobilidade, de poder “escolher e estabelecer novos laços de amizade, família e patronagem”, 

acesso à terra, enm, signicados socialmente partilhados por homens e mulheres livres, pobres e 

escravizados (MATTOS, 1998, p.27-52). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi justamente essa expectativa de melhor se aproximar e viver a liberdade, bem como 

de assegurar a experiência que possuíam desta, que escravas/libertas como Florinda, Antonia, 
Catharina, Apollonia e tantas outras recorreram aos trâmites legais. Almejavam viver como se 
livres fossem, fazendo suas próprias escolhas em busca de um melhor viver, onde e com quem 
quisessem. Contrariando a imagem da suposta passividade e submissão femininas, pela sua 
“inata” aversão às ações rebeldes e às agressões diretas, muitas escravas envolveram-se em 
crimes, revoltas, fugas e em ações junto à justiça para o encaminhamento de suas demandas, 
bem como mobilizaram os discursos de gênero presentes na sociedade mineira oitocentista em 
benefício próprio. Mudaram as regras do jogo, questionando a legitimidade da escravidão e 
enfraquecendo o poder senhorial.

Os apelos às autoridades policiais e o ingresso dessas escravas e libertas na justiça “em 

defesa da liberdade – numa sociedade, é bom lembrar, ainda eminentemente escravista – 
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possuiu profundas conotações políticas”, como defende Eduardo Spiller Pena (2001, p.118-119). 

A pressão exercida nos tribunais foi, de acordo com o autor, fundamental para as discussões e 

posicionamentos de jurisconsultos e políticos imperiais em relação ao tema da escravidão e de 

sua extinção. Trata-se de pressões que contribuíram com o também gradual esgarçamento das 

relações entre senhores e escravos e com a perda de legitimidade da instituição escravista. 

Aproveitaram as vias abertas pela legislação imperial, bem como as amplas redes de apoio e 

solidariedade para apoiá-las em suas lutas por liberdade. Como argumenta Joseli Mendonça,

ainda que objetivando negar somente sua própria escravidão, esses escravos não zeram 
apenas isso. Ao manipularem os elementos inscritos na lei, ao utilizarem-se dos 
favorecimentos que a lei lhes oferecia, tornavam essa estratégia de liberdade uma 
possibilidade concreta no universo das relações sociais da escravidão. Até porque a 
escravidão e a liberdade eram experiências também compartilhadas. Ao brigar por sua 
liberdade, [...] talvez estivessem avivando em outros escravos a idéia de que essa atitude era 
uma possibilidade concreta, mesmo que nunca chegassem a poder viabilizá-la. Estavam, 
no limite de suas atitudes, semeando constrangimentos e temores entre os próprios senhores, 
colocando em questão a continuidade do exercício do domínio senhorial. (MENDONÇA, 
2008, p.226)

Ao recorrerem às autoridades policiais e à justiça, as mulheres cativas atuaram para além 

de um objetivo imediato, de uma luta particular em defesa de suas demandas, como defende a 

autora. Individual ou coletivamente, cada uma dessas ações contribuiu, sem dúvida, com o 

desgaste da legitimidade da escravidão, do exercício do domínio senhorial e, 

consequentemente, com o esgarçamento da instituição do regime servil. Consideradas como 

inferiores aos homens, em razão das hierarquizações de classe, raça e gênero que ordenavam a 

sociedade mineira e brasileira oitocentista, essas mulheres construíram para si um espaço de fala 

na luta aguerrida e constante em defesa de seus projetos de vida. 

NOTAS
*As reexões deste artigo fazem parte das discussões apresentadas na tese: Outras faces do abolicionismo em Minas 
Gerais: rebeldia escrava e ativismo de mulheres (1850-1888), defendida em julho de 2015 na Universidade de Brasília 
(MACENA, 2015). 

1  Nas citações das fontes mantivemos a graa e pontuação original.

2  Embora fosse ingênua, ou seja, nascida após a promulgação da lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871 (Lei do Ventre 
Livre), que declarava livres os lhos e as lhas de mulheres escravas, a lha de Josepha possivelmente permaneceria sob 
a tutela do proprietário de sua mãe, vivendo como cativa, uma vez que o § 1. ° do art. 1º da citada lei armava que “Os 
ditos lhos menores carão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mãis, os quaes terão obrigação de crial-
os e tratal-os ate a idade de oito annos completos. Chegando o lho da escrava a esta idade, o senhor da mãi terá a 
opção, ou de receber do Estado a indemnisação de 600$, ou de utilisar-se dos serviços do menor até a idade de 21 
annos completos.” (BRAZIL, 1871).
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo desvendar o universo 
masculino de imigrantes italianos solteiros em Mato Grosso, que 
chegaram a terras mato-grossenses pela “rota do Prata”, no período de 
1870 a 1930, através da navegação dos rios da Prata, Paraná e Paraguai, 
passando pela Argentina, Uruguai e Paraguai. A partir das experiências 
vividas por esses imigrantes nos processos de deslocamentos e xação 
em terras mato-grossenses busca, na perspectiva dos estudos de 
masculinidades e subjetividades, discutir a singularidade desse 
movimento imigratório para o Mato Grosso, tendo como foco de análise 
a discussão sobre masculinidade, virilidade e sensibilidades de italianos 
solteiros que contraíram matrimônio com mulheres mato-grossenses. 
Considerando a singularização e múltiplas contradições desse 
movimento imigratório de homens solteiros para Mato Grosso, destaca os 
sentidos e signicados de seus deslocamentos, contatos, namoros, 
casamentos, sociabilidades, masculinidades, virilidades e sensibilidades, 
bem como a subjetivação de seus sentimentos de amor, dor, desilusão, 
superação, saudades e lutas enfrentadas nos processos de 
estabelecimento desses estrangeiros na província/estado de Mato 
Grosso. 

Palavras-chave: Imigração. Masculinidade. Virilidade. Subjetividade. 
Sensibilidade 

ABSTRACT
 This article has the aims to unravel the male universe of single Italian 

immigrants in Mato Grosso, which arrived in Mato Grosso's lands by the 
"Silver Route" in the period 1870 to 1930, through the navigation of the 
rivers of Prata, Parana and Paraguay, passing through Argentina, 
Uruguay and Paraguay. From the experiences of these immigrants in shifts 
processes and xing in Mato Grosso's lands, in a perspective of gender 
and subjectivity, discussing the uniqueness of this immigration movement 
to Mato Grosso, which the analysis focused on the discussion of 
masculinity, virility and sensitivity of single Italian who contracted marriage 
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with Mato Grosso's women. Considering the singling and multiple contradictions that immigration 
movement of single men to Mato Grosso and contrasting the meanings of their movements, 
contacts, dating, weddings, sociability, masculinity, virility and sensitivity as well as the subjectivity 
of their feelings of love, pain, delusion, resilience, and the miss of their land, facing struggles in the 
stabilization process of these foreigners in the province/state of Mato Grosso.  

Keywords: Immigration. Masculinity. Virility. Subjectivity. Sensitivity

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: UM ALFAIATE ITALIANO  EM TERRAS MATO-GROSSENSES
 

A
presença de italianos na província/estado de Mato Grosso teve como característica 

principal a imigração voluntária de homens solteiros, oriundos da Itália Meridional, 

especialmente das regiões da Calábria, Basilicata e Campânia, no período de 1870 a 

1930, que constituíram famílias com mulheres mato-grossenses e dedicaram-se ao ramo de 

comércio de importação e exportação nas principais cidades portuárias de Mato Grosso: 

Corumbá, Cáceres e Cuiabá. Nesse período, estas cidades estavam em plena transformação 

sociocultural, sendo os focos centrais desse movimento migratório nas regiões fronteiriças de 

Mato Grosso. 

Com a instalação de casas comerciais, de propriedade de nacionais e estrangeiros em 

terras mato-grossenses, após a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), esta província/estado 

passou a estabelecer maior conexão comercial com o exterior, importando produtos 

industrializados e exportando matéria prima desta região para os países do Prata e Europa, 

estabelecendo, através da navegação do rio Paraguai, um movimento singular de povos de 

diferentes etnias, culturas e nacionalidades, transformando essa região central do Brasil e da 

América Latina em grande frente de investimentos.

No ano de 1909, aos 20 anos de idade, o alfaiate italiano Fioravante Barbieri, solteiro, 

natural de Cassano Al'Ionnio, Província de Cosenza, região Meridional da Itália, decidiu deixar a 
1

sua terra natal e atravessar o Oceano Atlântico, rumo as terras mato-grossenses . Veio a convite 

de seu conterrâneo Alexandre Mozzilli, então comerciante na cidade portuária de Corumbá, 

localizada à margem esquerda do rio Paraguai, na região pantaneira do estado de Mato Grosso. 

Antes de imigrar para essas longínquas terras mato-grossenses, Fioravante Barbieri, permaneceu 

por algum tempo na Argentina, em Buenos Aires e Calle Entre Rios, desenvolvendo e 

aperfeiçoando seu ofício de alfaiate nestas cidades. Em 1910, Fioravante partiu de Buenos Aires 

em direção a Corumbá, a bordo do navio Lloyd Brasileiro, através da navegação uvial na bacia 

do Prata. Em Corumbá trabalhou seis anos na Casa Mozzilli, como gerente nessa casa comercial 

especializada em “artigos para homens”, vendendo chapéus, camisas, gravatas, pijamas, 

punhos, colarinhos, meias, ceroulas, fraques, smokings, casimiras inglesas e outros produtos 
2masculinos .  Em 1916, Barbieri foi transferido para a capital de Mato Grosso, para gerenciar a lial 

desta casa comercial, recém-inaugurada no centro de Cuiabá. Segundo o memorialista Lenine 

Póvoas, em sua obra intitulada Os italianos em Mato Grosso, 1989, bastaram um ano e sete meses 

em Cuiabá para que Barbieri, “já entrosado na melhor sociedade, viesse a contrair matrimônio. 

Enamorou-se da bela jovem Antonina Barros (Branca), de uma das mais tradicionais famílias 

cuiabanas, com ela casando-se a 5 de setembro de 1917”. (p. 128). 

Assim como Fioravante Barbieri, outros imigrantes italianos que deixaram seus lugares de 

origem, nesse período, com destino às terras mato-grossenses, a princípio, dirigiram-se aos países 

do Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai, para depois aventurarem-se nas longínquas fronteiras 

de Mato Grosso, através da navegação dos rios da Prata, Paraná, Paraguai e Cuiabá. Esse 

trajeto uvial, principal via de comunicação entre Mato Grosso e os países do Prata, no nal do 

século XIX e primeiras décadas do XX, cou conhecido como a “rota do Prata”. Com a Guerra da 

Tríplice Aliança, ocorrida entre os anos de 1864 e 1870, o uxo de estrangeiros para o Mato 

Grosso, via bacia do Prata, foi interrompido. Após esse conito e a reabertura da navegação do 

rio Paraguai, esta província começou a receber novas correntes migratórias de europeus e 

latino-americanos, observando um movimento singular de povos de diferentes etnias, culturas e 
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nacionalidades nas fronteiras de Mato Grosso, sendo que o ritmo dessa movimentação 

intensicou-se nos últimos decênios do século XIX, pós-1880, ressaltando que a participação dos 

italianos é percebida antes e depois da Guerra do Paraguai. 

As famílias constituídas por italianos em Mato Grosso, através de casamentos 

mistos/exogâmicos, abrem diferentes perspectivas de análise sobre essa realidade, envolvendo 

particularidades dessa presença estrangeira em terras mato-grossenses. Indagações a esse 

respeito se fazem importantes, por exemplo, a forma como ocorreram trajetórias, 

deslocamentos, contatos, adaptações, amor, paixões, interesses, acordos e uniões conjugais 

nos principais ambientes imigrantistas de Mato Grosso, tanto no âmbito ocial dos casamentos 

como na esfera da particularidade, intimidade, relaçõese interações socioculturais, envolvendo 

valores, tradições e experiências diferenciadas. 

Hernán Otero considera o casamento misto como um dos indicadores mais claros de 

integração estrutural na sociedade nativa. Nesse aspecto, esse processo caracteriza-se como o 

modo mais rápido e bem-sucedido de integração na sociedade receptora entre os grupos 

migratórios mais exogâmicos. (OTERO, 1999, p. 145). Nesse caso, em Mato Grosso, as práticas 

matrimoniais mistas/interétnicas evidenciam uma das formas de integração social de imigrantes 

italianos na sociedade mato-grossense, destacando a mobilidade social através do casamento, 

pois muitos destes imigrantes consorciaram-se com mulheres de famílias abastadas e inuentes 

em Mato Grosso, conforme ilustra o registro social da cerimônia de casamento de Antonina Paes 

de Barros e do italiano Fioravante Barbieri, publicado no jornal O Matto-Grosso, periódico de 

Cuiabá, em setembro de 1917: 

Na casa de residência da Exmª família Costa Ribeiro, realisou-se na tarde de 5 do corrente, o 
enlace nupcial da gentilíssima senhorita Antonina Paes de Barros, prendada lha da 
respeitável senhora D. Anna Galvão de Barros e irmã dos nossos dedicados amigos Tenentes 
Coroneis Palmyro e Armindo Paes de Barros, com o distincto cavalheiro, o italiano, 
Fioravante Barbieri, gerente da importante casa Mozzilli, nesta capital. (O Matto-Grosso, 
Cuiabá, 13/09/1917)

Ao revisitar os registros que evidenciam essa realidade foi possível realizar novas 

problematizações acerca das particularidades da imigração italiana para o Mato Grosso, 

destacando neste artigo, a vinda de jovens imigrantes solteiros, aptos ao casamento e ao 

trabalho, a partir da análise de dados eclesiásticos, memorialistas, depoimentos, jornais, relatos 

de viajantes, registros e relatórios ociais. Pela diversidade de registros históricos fez-se um 

trabalho de cruzamento de fontes e dados especícos sobre a presença estrangeira em Mato 

Grosso, com a nalidade de recompor particularidades das ações cotidianas dos italianos em 

seus diferentes espaços urbanos e regiões, denindo o recorte cronológico e espacial da 

pesquisa.  

Nessa perspectiva de interpretação histórica, a leitura de E. P. Thompson orienta ao lidar 

com evidências dessa natureza, muitas vezes fragmentárias e enigmáticas, no sentido de 

procurar “extrair todas as percepções possíveis sobre as normas e as sensibilidades de uma 

cultura perdida”. (1998, p. 308). Para este autor, as pessoas, numa consciência afetiva e moral, 

“experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, 

como normas, obrigações familiares e de parentesco”. (THOMPSON, 1981, p. 189). Em busca de 

novas abordagens e reexões acerca dessa realidade em Mato Grosso recorri, também, aos 

estudos de Maria Izilda Santos Matos que aponta possibilidades de análise dessa temática na 

perspectiva de gênero e subjetividade, “tendo como foco de análise a discussão sobre 

sensibilidades e masculinidade, particularizando a subjetivação dos sentimentos amor/dor e sua 

diferenciação/especicidade no masculino” (2001, p. 45). Neste aspecto, Matos comenta:  

Considerando a subjetividade pelo ângulo de sua produção por instâncias individuais, 
coletivas e institucionais, procura-se renunciar as pretensões universalistas das modelizações 
psicológicas para tentar apreender a subjetividade em sua dimensão de criatividade 
processual, como todo um conjunto de circunstâncias histórico-socioculturais (origem, 
classe social, etnia, cultura) e biográcas (trajetória de vida e de trabalho) que enseja o 
sentido do eu. Atinge profundamente as percepções, articulações, através de processos 
que chegam pela linguagem, família, mídia, música , comportamentos, , modela os corpos
sensibilidades, percepções, memórias, relações sociais e de gênero. Esses elementos são 
captados, reproduzidos, explorados, também rejeitados, adaptados, trocados, passando 
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por experiências sociais vividas. Todo um processo de singularização, pleno de múltiplas 
contradições e tensões, caracteriza a subjetividade como permanente desenvolvimento, 
no qual os sujeitos reformulam suas propostas, ações e sentimentos em complexas 
interações e contradições. (MATOS, 2001, p. 49)

Ao pretender desvendar esse universo masculino na imigração, a partir de experiências 

vividas por imigrantes italianos em Mato Grosso, esse fenômeno imigratório tornou-se um terreno 

particularmente fecundo, abrindo caminhos para novas problematizações e elucidações 

acerca dos comportamentos desses sujeitos sociais, despertando questões em torno das 

sensibilidades, masculinidades e virilidades nos diversos ambientes socioculturais mato-

grossenses. Por esta perspectiva, tenho como objetivo neste estudo, discutir a construção do 

masculino e dos valores viris do homem imigrante, considerando a singularização e as múltiplas 

contradições desse processo, a partir de práticas, ações, subjetividades e experiências de 

italianos que se estabeleceram em terras mato-grossenses, no período de 1870 a 1930, 

destacando os sentidos e signicados de seus deslocamentos, contatos, namoros, casamentos, 

sociabilidades e sensibilidades. 

IMIGRANTES SOLTEIROS NA ROTA DO PRATA: MASCULINIDADES, VIRILIDADES 
E SENSIBILIDADES

Segundo Alain Corbin, as normas e obrigações especícas do homem nas sociedades 

ocidentais fazem parte da história da “virilidade”, levando em conta a construção de 

comportamentos, ações, atitudes e “perfeições” do masculino. Para este autor, a virilidade, 

termo oriundo da virilitas romana, signica virtude, cumprimento. É o ato de cumprir a palavra, 

buscar o “perfeito”, a “excelência”, entrecruzando qualidades sexuais, psicológicas, força física 

e moral. Para Corbin, “o vir não é simplesmente homo; o viril não é simplesmente o homem: ele é 

antes ideal de força e virtude, segurança e maturidade, certeza e dominação”. (CORBIN, 2014, 

p. 7). Resta dizer, que essas qualidades, apesar de permanecerem como modelo, se 

recompõem de acordo com as culturas e temporalidades. Nesta direção, o texto de George 

Vigarello, intitulado A virilidade, da Antiguidade à Modernidade, contribui para o entendimento 

desta discussão:

O termo andreia já diz que o termo latino vir estabelecerá por longo tempo em inúmeras 
línguas ocidentais, virilita, “virilidade”, virility: princípios de comportamentos e de ações 
designando, no Ocidente, as qualidades do homem concluído, dito outramente, o mais 
“perfeito” do masculino. A andreia grega, com suas referências à guerra, à bravura, à 
dominação sexual, é um quadro valorativo: não mais o homem, por exemplo, mas aquele 
que “vale” mais, não mais aquele que representa o sexo varonil, mas aquele que representa 
da melhor forma possível, ou maximamente, o masculino. O tema grego é igualmente uma 
matriz, um cruzamento de polos tornados outros tantos polos fundadores: a força unida à 
coragem, a armação pessoal unida ao domínio sexual, um modo de reconhecimento, 
enm, unido a um modo de formação. O que permite ainda hierarquizar: estigmatizar os 
“covardes”, por exemplo, os indecisos, os “medrosos”, insistir sempre sobre a necessidade 
de forticar e de educar. O modelo atravessa o tempo. (VIGARELLO, 2014, p. 11)

A discussão de Amilcar Torrão Filho, a respeito da “liberdade” e do “cerceamento” social 

masculino, em diversas situações e espaços socioculturais especícos, contribui para a 

compreensão dessa realidade:

[...] repensar a masculinidade deve levar em conta as maneiras de dominação e de 
controle do masculino, que não são menores do que as que se exercem sobre o feminino. Os 
homens têm mais possibilidade de ação, mais liberdade de escolha do que as mulheres, é 
verdade, mas esta liberdade se exerce sob rígidos parâmetros. Se na construção da 
imagem do macho [...], por exemplo, o controle e a submissão da mulher são importantes, o 
controle sobre o comportamento dos homens não é menor. (TORRÃO FILHO, 2005, p. 142)

Os estudos do historiador francês Sylvain Venayre, acerca da masculinidade e dos 

“valores viris” da viagem e das representações do espaço e do tempo, trazem novas 

perspectivas de compreensão sobre os deslocamentos de europeus pelo mundo nesse período. 

Para este autor, a literatura europeia do século XIX inuenciou signicativamente às consecutivas 

saídas de jovens europeus para a imigração, nesse período, denindo as peregrinações 

aventureiras empreendidas pelos jovens do sexo masculino como útil e racional, antes de 
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concluir os estudos e/ou de contraírem matrimônio. (VENAYRE, 2014, p. 406).  
3 

Através da literatura e das narrativas dessa época, a ideia de realizar uma grande viagem 

pelo mundo foi amplamente disseminada no universo masculino europeu, consolidando o 

conceito de que as viagens “formavam a juventude” e faziam parte da “educação viril”, um 

modo de torná-los um “homem”, no processo de construção do masculino. (VERNAYRE, p. 407). 

Sendo assim, os jovens do século XIX “eram vivamente encorajados a ler as obras que, datando 

dos séculos anteriores, colocavam em cena jovens viajantes”. (Idem). Os personagens dessas 

obras eram exclusivamente masculinos e valentes aventureiros, e as mulheres excluídas dessas 

viagens, que, em sua maioria, só tinham acesso às viagens através das narrativas masculinas. No 

âmbito da educação dos lhos, os jovens que pretendiam casar-se eram aconselhados a 

realizarem primeiro, antes do matrimônio, uma grande viagem. É o caso de Adolphe Verneuil, 

citado por Vernayre, “um jovem que, depois de ter servido brilhantemente as forças armadas, 

deseja casar-se com sua prima Laure; seu pai colocou como condição que ele viajasse primeiro 

por toda a França”. (VENAYRE, 2014, p. 408). Em outros casos, a realização deste evento 

masculino, ou seja, o deslocamento de homens desacompanhados, só ocorria quando “a morte 

da mãe permitia aos lhos e ao pai realizar, nalmente o seu desejo de viagem”. (Ibidem).  

Neste aspecto, quanto aos jovens italianos, além dessas normas e referências que serviam 

de incentivo para a realização de grandes aventuras pelo mundo e das peculiaridades da 

economia da Itália no nal do século XIX e primeiras décadas do XX, a “cultura da emigração” 

fazia parte da sociedade italiana nesse período, sendo fundamental para explicar esse processo:

O ato de emigrar, seja para as cidades na própria Itália, seja para fora da Península, nunca 
foi, portanto, algo desconhecido na história italiana. Pelo contrário, a emigração é um dos 
fenômenos mais característicos e duradouros da vida dos italianos e não pode ser reduzida 
a uma simples fuga da fome ou da pobreza em momentos difíceis. Era um mecanismo de 
sobrevivência econômica e um modo de vida que se reproduzia por gerações e implicava 
viver e trabalhar pelo menos uma parte da vida fora de seu lugar de origem. (BERTONHA, 
2005, p. 82)

Sendo assim, os registros e depoimentos de jovens imigrantes que realizaram, sozinhos ou 

em grupos de irmãos, amigos e conterrâneos, a travessia do Oceano Atlântico e o périplo na 

bacia do Prata, ao mesmo tempo que expressam masculinidade e virilidade, como “homens 

valentes” e “corajosos aventureiros”, paradoxalmente a esse “ideal de força e virtude”, 

evidenciam, também, sensibilidades, ao subjetivarem os seus sentimentos de amor, dor, 

desilusão, superação, saudades e lutas enfrentadas nos processos de deslocamentos e 

estabelecimento desses estrangeiros na província/estado de Mato Grosso. 

É o caso do italiano José Dulce que chegou a terras mato-grossenses ainda solteiro, logo 

após o término da Guerra do Paraguai. Nascido em Gênova, em outubro de 1847, imigrou ainda 

jovem para a República da Argentina e ali trabalhou em casas comerciais, dedicando-se em 

seguida ao comércio ambulante. Durante a Guerra do Paraguai acompanhou a expedição 

argentina, abastecendo suas forças com produtos de primeiras necessidades. Em 1871, aos 23 

anos de idade, mudou-se para a cidade portuária de São Luiz de Cáceres, localizada à margem 

oriental do rio Paraguai, na fronteira sudoeste de Mato Grosso, onde instalou a casa comercial 

de importação e exportação Ao Anjo da Ventura, conforme registro extraído do Album 
4Graphico de Matto-Grosso , publicado no ano de 1914:  

José Dulce, sem ter infância, adolescência, os carinhos da família e a instrucção 
indispensável para o encaminhamento da vida, substituio esta lacuna do modo mais 
brilhante por uma intelligencia e aptidão para todos os assumptos supervenientes, ocorridos 
durante oito lustros da mais laboriosa vida commercial em meio dos mais ingratos, onde do 
acaso ou da fortuna dependia a riqueza ou a fallencia com a miseria.  

Sua inquebrantável energia e tino, porém, à tudo enfrentou, conseguindo estabelecer em 
São Luiz de Cáceres uma casa commercial sólida e, para assim dizer, universal, porque suas 
transações abrangem artigos que o mais original freguez póde imaginar, certo de 
encontral-o ahi. (p. 357)

Especicamente no que diz respeito à presença de imigrantes europeus na bacia do 

Prata, esse depoimento apresenta elementos importantes e dados signicativos que permitem 

análises mais aprofundadas sobre a visão, o sentimento e os empreendimentos do imigrante 
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bem-sucedido nestas terras, como também captar suas expectativas, dissabores e atividades 

lucrativas vivenciadas na navegação uvial e no processo de xação em terras mato-

grossenses.  

Conforme o depoimento de Dulce, registrado por Ayala e Simon, no Album Graphico de 

Matto-Grosso, é interessante perceber que este italiano veio para Mato Grosso, como a maioria 

dos demais imigrantes europeus, depois de haver percorrido vários outros lugares antes de se 

instalar denitivamente nestas terras, “onde tudo enfrentou”, superando lacunas em sua vida 

pessoal, como a falta de “infância, adolescência e os carinhos da família”, através da “sua 

inquebrantável energia e tino”. Segundo Lenine Póvoas, José Dulce trabalhou em Buenos Aires e 

Corumbá para conseguir obter seu próprio negócio em Cáceres, “não tendo podido, pelas 

circunstâncias de sua vida agitada, adquirir a instrução a que a sua viva inteligência fazia jus, sua 

aptidão para o trabalho e sua visão comercial dele zeram um vencedor na batalha de 

existência”. (p. 174). Nesta cidade casou-se com Ana Virginia Deluque e desse enlace 

matrimonial nasceram oito lhos: Thereza; Thomaz; Gemita; Lolita; Humberto; José; Alfredo e 

Manoelito. Este último faleceu ainda criança, provando José Dulce por momentos difíceis pela 

perda do lho caçula, que fora acometido de uma doença na infância, buscando em vão 

todas as formas para tratá-lo nesses rincões mato-grossenses. 

Seu testemunho evidencia fatores que atraíram estrangeiros para as terras mato-

grossenses, quando a maioria dos imigrantes ali estabelecidos dedicou-se ao lucrativo ramo do 

comércio de importação e exportação, através da conexão comercial com os países do Prata e 

Europa. Neste caso, José Dulce é exemplar: após produzir bons lucros e avultar capitais com a 

navegação entre os portos de Buenos Aires e Assunção, como mascate uvial, teve o interesse 

de conhecer esta parte do Brasil, onde decidiu investir em lugar ermo, fazendo do seu navio um 

armazém para vender mercadorias aos habitantes das pequenas vilas de Corumbá e Cáceres, 

e, principalmente, às embarcações que faziam o trajeto até os países do Prata. As experiências 

deste estrangeiro e seu espírito de aventura em lançar-se nos vazios do Pantanal mato-grossense 

deixam ver que, no espaço das águas e um ano após a reabertura da navegação, pós-guerra 

do Paraguai, já havia um atrativo movimento de embarcações, mercadorias, dinheiro e 

população, potencial consumidora de seus produtos.

Outro italiano que chegou a terras mato-grossenses pela rota do Prata, nesse período, foi 

o agrimensor Saturnino Nicola Maiolino. Desembarcou em Cuiabá no ano de 1911, aos 23 anos 

de idade, acompanhado de seus dois irmãos Pedro Maiolino, 25, e João Maiolino, 16, onde xou 

moradia, casando-se com Velleda Gardès, lha de um imigrante francês com uma cuiabana. 

Adélia Maiolino, lha de Saturnino Nicola Mailino, em sua obra memorialista intitulada Album de 

Família: Gardès e Maiolino, 1985, descreve, em poucas palavras, a trajetória e os motivos que 

levaram quatro jovens irmãos italianos, solteiros, a deixarem o seu país de origem rumo América 

do Sul e às terras mato-grossenses no início do século XX:

Saturnino Nicola Maiolino lho de Dom Gaetano Maiolino e D. Elizabeth Lamboglia, ambos 
da Itália – Calábria. Saturnino Nicola nasceu no dia 29 de novembro de 1888, na Itália – 
Cosenza – Papasidero. Na família Lamboglia Maiolino era assim: um lho tinha que ser padre 
outro militar. Saturnino Nicola estudou num seminário na Itália, para ser padre secular – 
porém, abandonou-o já na última ordem, por causa do falecimento de sua mãe, 
desencantado, pois ela era muito querida e, também, com a notícia que seu pai iria casar 
com a camareira de sua mãe, uma moça muito jovem de nome Filomena, os lhos mais 
velhos não concordando com esse matrimônio, pediram suas heranças em dinheiro, 
deixando os imóveis para o pai e os dois manos que permaneceram na Itália: Ângelo e 
Rosina Itália. Deixaram sua terra natal: Pedro, João, Saturnino Nicola e Attílio; chegaram em 
Cuiabá, no dia 9 de setembro de 1911, só três deles, pois o Attílio adorou o clima do Rio 
Grande do Sul e lá cou. Com a herança recebida, os três juntaram, colocando um 
comércio de secos e molhados. Este comércio não durou muito, pois o tio João e o Pedro 
logo arranjaram namoradas, não tendo muito tempo para se dedicarem ao comércio, 
cando estes nas mãos de Saturnino que não tinha aptidões: muito caridoso, tinha pena da 
pobreza, vendia ado ou a preço de custos. Assim o comércio não deu lucros, fecharam as 
suas portas, dividindo as sobras e cada um tomou conta de sua vida.  (MAIOLINO, 1985, p. 
71)

Sandra Pesavento, em seus estudos acerca das sensibilidades no tempo arma que o 

historiador deve ter como objetivo a apreensão da “experiência do sensível do mundo”, 
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expressa através da subjetividade ou da sensibilidade coletiva e partilhada. (2005). Assim, ao 

buscar traduzir a experiência íntima, individual e coletiva dos irmãos Maiolino, a partir da fala de 

Adélia, percebe-se que, apesar do distanciamento temporal e cultural, ainda nesta geração 

permanece a subjetividade e a sensibilidade, expressa em gestos e manifestações de 

sentimento de amor, dor e indignação ao narrar essa história vivenciada pelo patriarca da 

família, ainda presente na memória familiar dos Maiolino.  

Em 2006, ao entrevistar Adélia Maiolino, então com 78 anos de idade, esta descendente 

de imigrantes italianos em Cuiabá, continuava a reproduzir e revelar os conitos e sentimentos 

que levaram seus antepassados calabreses a abandonar seu país e região de origem em busca 

de terras distantes e desconhecidas: “Eles caram aborrecidos demais com o pai, pois amavam 

demais a mãe! Veja, a mãe acabou de morrer, o pai já quer casar com a governanta! 

Governanta dela, da mãe! Aí discutiram, brigaram, cada um pegou a sua herança em dinheiro e 
5 saiu”. Segundo Adélia, o “falecimento da mãe”, o “aborrecimento” e o “desencanto” com o 

pai, foram fatores importantes para o deslocamento desses italianos de sua terra natal rumo às 

terras platinas e pantaneiras, fazendo ainda o seguinte comentário: “Daí o meu avô, Gaetano, 

dividiu a herança na hora! Dividiu pra todos eles e eles vieram com um baita de dinheiro. Você já 

viu, né? Mocinho novo chegou ainda com dinheiro aqui, logo arrumou uma namorada”.  

Dom Gaetano Maiolino, segundo Adélia Maiolino, foi prefeito da Comuna italiana de 

Papasidero, na Província de Cosenza, região da Calábria, por três décadas, no reinado de Vitor 

Emanuel III (1900-1946). Essa região era constituída em sua maioria por colonos, meeiros, 

arrendatários e pequenos proprietários, Dom Gaetano foi dono de terras, onde administrou 

juntamente com a esposa, Elizabeth Lamboglia, e lhos o cultivo de videiras, possuindo “muitos 

colonos que se prestavam na fabricação de vinhos”. (1985, p. 58). Saturnino Nicola Maiolino 

abandonou o comércio em Cuiabá e passou a desenvolver suas habilidades técnicas de 

“engenharia” e “topograa” em Mato Grosso. Segundo Adélia Maiolino, quando seu pai veio 

para o Brasil faltava um ou dois anos para concluir o curso de engenharia, porém, mesmo sem o 

diploma “fez muitas plantas e medição de terras, em Cuiabá e cidades vizinhas, que não 

levaram o seu nome por não ter concluído o curso”. (1985, p. 72). A herança recebida em 

dinheiro favoreceu a saída dos irmãos Maiolino de sua terra natal, esse fato coincide com o 

movimento emigratório ocorrido na Itália, no nal do século XIX e primeiras décadas do XX, 

incluindo-os, segundo Bertonha, aos “muitos italianos que emigraram por outros motivos, como 

procurar novos mercados para as suas empresas e negócios, fugir do serviço militar e da 

perseguição política ou outros os mais variados”. (2005, p. 84).  

Os irmãos Saturnino Nicola e Pietro Vittorio (Pedro Maiolino) casaram- se em Cuiabá, no 

ano de 1912, com as irmãs Velleda e Ana Thereza Gardès, lhas do imigrante francês, João Pedro 
6Gardès, com a cuiabana de “chapa e cruz”  - Ana Edwirges de Carvalho. Da união de Nicola e 

Velleda nasceram doze lhos, sendo seis homens e seis mulheres. Coincidentemente, da união 

de Pedro e Ana Thereza, também nasceram doze lhos, sendo sete homens e cinco mulheres. 

João Maiolino, o irmão caçula, casou-se com a mato-grossense, natural de Mimoso, Otília de 

Campos, tiveram cinco lhos, duas mulheres e três homens. Constituindo, no início do século XX, 

mais uma típica família mista “ítalo-cuiabana”, na antiga capital de Mato Grosso. 

OS AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO DE ESTADO DE SOLTEIRO 
Com relação à ocialização dos casamentos entre nacionais e estrangeiros em terras 

mato-grossenses, os Autos de Habilitação Matrimonial e de Justicação do Estado de Solteiro, 

dirigidos ao Juízo Eclesiástico de Cuiabá, trazem importantes contribuições a respeito da vida 

pregressa dos italianos que vieram a contrair matrimônio com mulheres mato-grossenses, 

deixando informações concretas sobre suas vidas, relações familiares e de compadrio, 

estabelecidas dentro e fora desta província/estado. Esses inventários matrimoniais, produzidos 

pela Igreja Católica, no período de 1827 a 1931, pertencentes ao arquivo da Cúria Metropolitana 

de Cuiabá, evidenciam a preocupação desta instituição em resguardar a integridade das 

famílias pertencentes às diversas comunidades paroquiais, localizadas nesse espaço territorial, 

ao desenvolver um sistema de investigação da vida e do estado civil dos indivíduos imigrados 

para estas terras, antes do evento nupcial, a m de constatar o seu “estado de solteiro”.  
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Para casar-se com cuiabana Antonina Paes de Barros, Fioravante Barbieri apresentou-se 

ao Juízo Eclesiástico de Cuyabá, a m de obter o Auto de Habilitação Matrimonial e de 

Justicação de Estado de Solteiro. Nas dependências do Cartório da Comarca Eclesiástica de 

Cuyabá, mediante juramento, com “imposição de mãos” sobre os Livro dos Santos Evangelhos, 

declarou-se “homem solteiro, livre e desimpedido” para se casar, acompanhado de duas 

testemunhas: os alfaiates Nicola D'Acunto, italiano, e Salustinao Pereira de Alvarenga, natural de 

Cuiabá, conforme Termo de Juramento, rmado por Fioravante Barbieri, em agosto de 1917:

Aos dezoito diaz do mez de Agosto de mil novecentos e dezessete, nesta cidade 
Archiepiscopal de Cuyabá, em o Cartório da Câmara Eclesiástica, comigo, Escrivão do seu 
cargo adiante nomeado, compareceram pessoalmente o Justicante Fioravante Barbieri, 
pessoa que reconheço pela própria, e as testemunhas Nicola d'Acunto e Salustiano Pereira 
de Alvarenga, aos quaes deferio-se o juramento dos Santos Evangelhos em um Livro d'Eles, 
em que cada um pôz a sua mão direita e prometteu dizer do que soubesse e perguntado-
lhe fôsse.  

Sendo o Justicante perguntado por seu nome, estado, idade, liação, naturalidade, 
prossão e residência, respondeu chamar-se Fioravante Barbieri, solteiro, de vinte e sete 
anos de idade, lho legítimo de Caetano Barbieri e Josephina San Severo Barbieri, alfaiate, 
natural do Reino da Itália, Província de Cosenza, residente nesta capital; - declarou que 
nasceu e baptizou-se na Parochia de Cassano Al Ionnio, em vinte e cinco de Julho de mil 
oitocentos e noventa; que saiu de sua terra natal em mil novecentos e nove, saindo 
diretamente para o Brasil, passando pela Argentina, desembarcando em Corumbá, neste 
Estado, em mil novecentos e dez e depois para esta capital em fevereiro do ano passado, 
onde xou sua residência, e, tanto em sua terra natal, como pelos lugares por onde tem 
transitado, sempre se conservou e se conserva até o presente no estado livre de solteiro. 
Nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que desse por ndo e seu depoimento, que 
depois de lhe ser lido e de o achar conforme o aceitou e assignou, de que dou fé. Eu Manoel 
Ribeiro dos Santos Tocantins, Escrivão Interino da Câmara e do Auditório Eclesiástico, que 
escrevo. (AUTO DE JUSTIFICAÇÃO, 1917)

Ao analisar esse termo de juramento de Fioravante Barbieri, percebe-se que traz em si 

importantes signicados acerca das formalidades estabelecidas pela Igreja antes da 

sacralização matrimonial. O imigrante, ao testemunhar com “imposição de mãos” sobre a 

“Bíblia Sagrada” selava, simbolicamente, perante Deus e a Igreja, seu compromisso em dizer 

somente a “verdade”, nesse caso o seu “estado de solteiro”. (CERZOSIMO-GOMES, 2011, p. 196). 

Historicamente, o juramento é um dos atos que garantem as relações humanas, e, muitas vezes, 

a pertença a um determinado grupo social, para isso “faz-se necessário um engajamento de 

quem jura em nome de Deus para garantir a veracidade de sua palavra”. (THOMASSET, 2013, p. 

175). Para Claude Thomasset, esse ato solene, de valor moral reconhecido nas sociedades 

ocidentais, agrega desaos e sela destinos, onde, ao longo da história, o “respeito ao 

juramento”, inuencia atitudes e comportamentos, e permite formar “a reputação do homem 

de palavra, condições essenciais de reconhecimento da virilidade”. (Idem).  

Sendo assim, para compor esses processos matrimoniais eram elaborados, também, 

termos de juramentos deferidos a três testemunhas que fossem habilitadas a conrmarem a 

condição de solteiro do justicante, ou seja, do pretendente ao matrimônio.  No caso dos 

italianos, as testemunhas, na maioria das vezes, eram compostas por imigrantes, conterrâneos, 

oriundos da mesma região do solicitante, conforme termo do italiano Nicola D'Acunto, primeira 

testemunha no processo de Fioravante Barbieri: 

Nicola d'Acunto, de trinta e cinco anos de idade, lho legítimo de Vicente D'Acunto e 
Rosária d'Acunto, casado, natural da Itália, alfaiate, residente nesta capital; disse que 
conhece o Justicante e sua família, em seo paiz natal, ser a própria e idêntica pessoa de 
Fioravante Barbieri que tem vinte e sete anos de idade; que é lho legítimo de Caetano 
Barbieri e Josephina San Severo, que é natural de Cosenza, na Itália; que é alfaiate e com 
quem trabalha desde que aqui chegou em mil novecentos e dezesseis, e sabe que o 
mesmo nunca foi casado, quer civil, quer religiosamente. Nada mais disse e nem lhe foi 
perguntado, pelo que deu-se por ndo o seu depoimento, que depois de lhe ser lido e de o 
achar conforme, o aceitou e assignou, de que dou fé. Eu, Manoel Ribeiro dos Santos 
Tocantins, Escrivão interino da Comarca e do Auditório Eclesiástico, que escrevi. (TERMO DE 
JURAMENTO, 1917)

O fato de um compatriota “conhecer o justicante em seu país natal” e, principalmente, 

o seu “estado de solteiro”, evidencia a preocupação desta instituição religiosa em resguardar as 
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famílias paroquianas de qualquer constrangimento futuro, de acordo com as leis e princípios do 

casamento e da monogamia, estabelecidos pela Igreja e pelo Estado, nesse período. Para isso, 

era necessário que as testemunhas ou os “patrícios”, “amigos da outra terra”, fossem, também, 

pessoas idôneas, conhecidas e comprometidas “nessa terra”. No caso de imigrantes, em 

comparação aos nacionais, a investigação era mais aprofundada, sendo cuidadosamente 

registrada a nacionalidade, naturalidade, liação, data de nascimento, estado civil, prossão, 

tempo de moradia na cidade, época de saída de sua terra natal e de chegada em terras mato-

grossenses, lugares por onde passou, enm a trajetória completa do imigrante até sua xação 

em Mato Grosso. Enm, essas justicações possibilitam reexões e aproximações acerca da 

trajetória e experiência singulares de italianos que constituíram famílias em terras mato-

grossenses, no nal do século XIX e primeiras décadas do XX. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim a imigração de homens italianos solteiros que cruzaram o Atlântico e chegaram a 

terras mato-grossenses contribui para a reexão acerca da masculinidade e sensibilidade, a 

partir de algumas questões pontuais, a saber: 

Que a cultura da emigração era rotineira na história da Itália nesse período de nal do 

século XIX e início do XX, seja como fuga ou sobrevivência, como aponta Bertonha (2005).  A 

prática de emigrar favorecia os homens solteiros que com alguma herança, sonhos e contatos 

aportaram em cidades como Corumbá, Cáceres e Cuiabá.

Vale ressaltar que a literatura de viagem da época instituía a realização das grandes 

viagens como um rito de passagem para tornar-se homem.  A busca do desconhecido, seria um 

ritual de armação de virilidade que ancorava-se em atos de bravura, coragem, força, vigor e 

audácia.  Esses ritos eram uma forma de controle sobre o comportamento masculino, como 

reconhece Torrão Filho (2005).

Ao chegarem em terras mato-grossenses dedicam-se ao comércio, uma atividade 

predominantemente masculina naquele tempo. A atividade comercial era  uma das 

possibilidades de demarcar a virilidade, seja pela exposição pública e  habilidade  de negociar  

que o comércio lojista exige, como é o caso do alfaiate Fioravante Barbieri,  que assume a 

gerência de uma casa comercial, especializada em artigos para homens, seja pela habilidade 

de empreender transação comercial de exportação,  como é o caso do mascate uvial José 

Dulce, que dominou  o comércio de importação e exportação, através da conexão comercial 

com os países do Prata e Europa. 

Outro momento de demarcação de normas e obrigações do comportamento de 

masculinidade no ocidente é o casamento.  Assim, os depoimentos dos imigrantes italianos, 

contidos nos registros eclesiásticos pré-matrimoniais em Mato Grosso, revelam os “ideais” 

masculinos da época, discutido por Corbin, ao rmarem institucionalmente os seus propósitos de 

casamento e constituição de família nestas terras, expressando, assim, de certa forma, “força”, 

“virtude”, “segurança”, “maturidade”, masculinidade, virilidade, subjetividade, através da 

“palavra dada” e do “reconhecimento” de sua conduta e reputação perante a Igreja e a 

sociedade, ou seja, como “homens de palavra”, cumpridores de seus deveres.

É interessante ressaltar que havia disposição por parte desses imigrantes, pretendentes 

ao Santo Matrimonio nessas terras, em submeter-se às investigações, normas, obrigações e rituais, 

exigidos pela Igreja Católica, naquela época. Estes imigrantes, ao colocarem à prova a sua 

idoneidade, perante a Igreja e a sociedade mato-grossense, buscavam, também, 

“reconhecimento”, neste ambiente imigratório, como cidadãos “pertencentes a terra”, 

conforme depoimento de Fioravante Barbieri a respeito da cidade de Cuiabá e do povo 

cuiabano: “vivi 30 anos de minha longa vida, onde aprendi a conhecer a alma cuiabana e pelo 

muito que recebi nesta [SantaTerrinha] julgo-me um lho adotivo”. (PÓVOAS, 1989, p. 131). 

Diante disso, os italianos foram aos poucos formando uma espécie de cadeia migratória, 

constituída por parentes, amigos e conterrâneos, alcançando proporções numéricas 

signicativas em Mato Grosso. Formavam sociedades entre eles e/ou davam apoio logístico aos 

que chegavam, até estabelecerem-se denitivamente em algum lugar da região, como 

trabalhadores assalariados ou montando seus próprios negócios, nos diversos ramos comerciais. 
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Entre habilidades e sociabilidades, os italianos inuenciaram signicativamente a sociedade 

mato-grossense, onde a masculinidade e virilidade desses estrangeiros eram evidenciadas em 

suas ações, sendo, ao mesmo tempo, homens carregados de sentimentos e sensibilidades. 

NOTAS

1Auto de Habilitação Matrimonial de Foravante Barbieri e Antonina Paes de Barros, 1917.

2Conforme anúncio da famosa Casa Mozzilli em Cuiabá, publicada no jornal O Matto Grosso, em 13 de setembro de 

1917. 

3“O romance de aventuras da segunda metade do século consolidou este sistema de representações. Os heróis de 

Júlio Verne são muitas vezes meninos da mesma idade que os protagonistas das “viagens” da época anterior. As 

mulheres somente representam um quinto dos personagens das Voyages extraordinaires, e seu papel é sempre 

secundário. É preciso lembrar que, no início de L'ÎL mystérieuse, eleva uma “voz masculina – a voz de um homem cujo 

coração incólume ao medo”. O Eco dessa voz fez ouvir em todas as narrativas de aventuras destinadas à juventude do 

século XIX. No início do Grande Chef des Aucas, de Gustave Aimard, publicação de 1858, o herói Valentin prevenia o 

Conde Louis de Prébois-Crancé: “Tu vais, a partir de hoje, começar uma existência de provas e de luta, numa palavra, 

tu vais te tornar homem! Da mesma forma, Júlio Verne, a partir de 1863, coloca em cena muitos jovens rapazes que 

aprendem a ser homens pela experiência das aventuras. Poderíamos dar muitos outros exemplos deste lugar-comum 

do romance de aventuras para a juventude do século XIX, que ilustravam todos a moral então devotada à narrativa 

de aventuras – moral que Verne expressa bem a fórmula de Un capitaine de quinze ans, a propósito do herói, o jovem 

Dick Sand: “Sob o golpe dessas provas, o garoto se tornava homem”. (VENAYRE, 2014, p. 410). 

4O Album Graphico do Estado de Matto-Grosso, impresso em Hamburgo, Alemanha, no ano de 1914, trouxe 

contribuições signicativas a respeito do processo de constituição social, cultural e econômica dos municípios mato-

grossenses e das atividades desenvolvidas pelas principais casas comerciais instaladas em Mato Grosso, evidenciando 

o movimento comercial dessa região com os países do Prata e Europa. A publicação do Album Graphico, organizado 

por S. Cardoso Ayala e Feliciano Simon, contou com a colaboração de comerciantes mato-grossenses, da imprensa e 

de autoridades do Estado, tendo como objetivo fazer propaganda de Mato Grosso, tornando-o conhecido dentro e 

fora do país.

5Entrevista com Adélia Maiolino, em 07 de setembro de 2006, realizada por Cristiane Thais A. Cerzosimo Gomes.

6“Ser cuiabano de chapa e cruz. Antiga e muito típica expressão usada para exprimir a autenticidade da origem e que 

sintetiza o orgulho de ser nascido em Cuiabá. Há, entretanto, dois entendimentos para essa tradicionalíssima asserção. 

Chapa ('tchapa', no sotaque característico), designa a certidão, o registro de nascimento feito no cartório, e Cruz é o 

atestado de óbito (representado pela cruz na sepultura). “Ser cuiabano de chapa e cruz” é expressão que indica 

aquele que nasceu e morreu em Cuiabá. Por isso é equivocado, como por vezes é comum ouvir, dizer-se, no tempo 

presente: “sou cuiabano de chapa e cruz”, pois quem assim fala, de chapa [nascimento] pode ser, mas não de cruz 

[de óbito]. Não, pelo menos, até que venha a morrer na cidade”. (CARVALHO, 2014, p. 454).
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RESUMO

O presente artigo representa um esforço inicial de discussão 
acerca da militância feminina no campo das esquerdas, notadamente 
dentro do Partido Comunista do Brasil, o PCB, na década de 1920. 
Metodologicamente insere-se nos estudos de gênero e dialoga, mais 
especicamente, com a historiograa constituída em torno da História 
das Mulheres. Nos termos da problematização, busca discutir aspectos 
da participação das militantes dentro do PCB, o tratamento dado pelo 
Partido à questão da emancipação feminina e os termos da relação 
entre suas militantes e o movimento feminista da época. 

Palavras-chave: Emancipação feminina. História das mulheres. Partido 
Comunista do Brasil 

ABSTRACT

This article represents an initial effort of discussion about women's 
activism in the eld of the left, particularly within the Communist Party of 
Brazil, the PCB, in the 1920s. Methodologically is part of the gender studies 
and dialogues, more specically, with the historiography formed around 
the History of Women. Under questioning, discusses aspects of the militant 
participation in the PCB, the treatment given by the Party to the issue of 
women's emancipation and the terms of the relationship between yours 
militants and the feminist movement of the time.

Keywords:Women's Emancipation. History of women. Communist Party of 
Brazil.
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INTRODUÇÃO: 
A TRAJETÓRIA, O OBJETO E SUAS INQUIETAÇÕES

O presente artigo é, antes de mais, um exercício de partilha.

N
ele, dispomo-nos a dividir impressões de leituras e conversas travadas com 

pesquisadores, no masculino, do Partido Comunista. Tais diálogos, tanto os escritos 

quanto os verbais, foram feitos com o objetivo de subsidiar um futuro projeto de pesquisa 

cujo tema versasse, de modo geral, sobre o feminismo e a militância feminina em partidos de 

esquerda. Assim, do ponto de vista metodológico, o artigo foi escrito num momento inicial, mas 

também essencial, de toda pesquisa acadêmica: dentro do movimento de conhecer o que já foi 

produzido sobre seu objeto. Este movimento faz parte, é claro, de um processo de gestação, 

oportunizado pelas inquietações nascidas da vida prática. 

Desde que nos encontramos com os Estudos de Gênero, em 2005, experimentamos a 

sensação de “não lugar”. Como ex-militante trotskista, que de um lado não abandonou o 

materialismo histórico como referência para ler e atuar no mundo e, de outro, questionando 

leituras estreitas daquele referencial, ao abraçarmos o novo campo temático, dominado na 

historiograa brasileira pelo pós-estruturalismo, por vezes sentimo-nos uma “aberração”. 

Submetida ao crivo do “outro”, colhemos olhares de desconança das/dos colegas marxistas, 

como se a nossa atuação no campo dos Estudos de Gênero signicasse uma “traição à classe 

operária”. Por outro lado, das/dos colegas pós-estruturalistas, em particular as/os 

foucaultianas/os, não raro nos deparamos com o espanto e a incredulidade ao nos declararmos 

marxista. 

Mais recentemente o sentimento de “não lugar” se aprofundou. Na medida em que nos 

embrenhamos pela militância feminista, as inquietações nos exigiram uma autorreexão. E esta 

sempre, e necessariamente, histórica...

Em meados da década de 1980, quando iniciamos a militância política dentro da 
1

corrente O Trabalho, éramos a única mulher numa célula de oito pessoas!  Mais que isso, 

“aprendemos” com os camaradas homens que o feminismo era um “desvio pequeno burguês” 

que atrapalhava a “verdadeira luta”. 

O “aprendizado”, sem dúvida caria entranhado. Mesmo depois de deixarmos a 

militância organizada, a “aversão” ao feminismo duraria até nosso encontro com os Estudos de 

Gênero, nos anos 2000. Decorrente deste encontro, nasceu a subsequente percepção de que, 

como qualquer outro campo de reexão, este é um campo de disputas, como também o é a 

epistemologia feminista que o alimenta. 

O caminho percorrido foi, portanto, inverso ao de boa parte das pesquisadoras que se 

dedicam a este campo reexivo: não foi o feminismo que nos conduziu aos Estudos de Gênero, 

mas os Estudos de Gênero que nos levaram ao feminismo. 

Isto posto, o novo olhar acerca do mundo nos permitiu reinterpretar nossa trajetória de 

vida e de militância política. Aceita a exigência, compreendemos que a “aversão” inicial à luta 

feminista foi orientada pelo olhar dos homens com os quais militamos no campo da esquerda. 

Esta “revelação”, praticamente uma epifania, foi o motor que, anelado à experiência mesma da 

vida, impulsionou-nos a questionar a história de militância de outras mulheres em outros tempos. 

Estabelecida a temática de pesquisa, o enfrentamento da literatura pertinente 

conduziu-nos à Michelle Perrot. Na obra Minha história das mulheres (2007), a historiadora 

francesa adverte de que “escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas estavam 

connadas” (PERROT, 2007, p. 16). 

Dentre as diculdades para romper com o que denomina “profundo silêncio”, Perrot 

(2007, p. 16- 17) destaca a ausência das mulheres no espaço público, “o único que, por muito 

tempo, merecia o interesse e o relato”; e, ainda, o “silêncio das fontes”. Destarte, conclui que o 

silêncio mais profundo é o do relato, entendido como o relato historiográco. 

Sabemos que desde os gregos até meados do século XX, a escrita da história ocidental foi 

um ofício masculino. Os historiadores, homens, não tomaram as mulheres como matéria-prima, 

como sujeitos ou como objetos da historiograa. Conforme salienta Michelle Perrot, foi apenas na 

década de 1960, com a constituição de um campo historiográco denominado História das 
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Mulheres que ocorreu “a emergência do objeto 'mulher'” (PERROT, 2007, p. 19).

Quase sessenta anos depois, e apesar da consolidação do uso da categoria gênero no 

meio acadêmico, ainda podemos armar que a História das Mulheres permanece um campo em 

construção e, principalmente, um campo em disputa. Das primeiras produções denunciadas 

como “abordagens descritivas, que não questionam os conceitos disciplinares dominantes” 

(SCOTT, 1995, p. 74), passando pelo resgate das “grandes personagens femininas”, a história das 

mulheres tem enfrentado críticas e apropriações questionáveis. Mas, inegavelmente, dispomos 

hoje de um lastro historiográco que nos permite “escrever uma história analítica das mulheres”, 

como propõe Louise A. Tilly (1994, p. 29). 

A partir da trajetória descrita acima, o objeto de pesquisa se afunilou. Para, se não 

responder, ao menos lançar luzes acerca da história da militância feminina no campo das 

esquerdas, o presente artigo representa um esforço pontual para reetir sobre como o Partido 

Comunista do Brasil, o PCB, tratou a questão da emancipação feminina na década de 1920. 

Nesta perspectiva, nos interessa investigar como se deu a participação das militantes comunistas 

no PCB; de que maneira o partido tratou a questão da emancipação feminina e quais relações 

as militantes comunistas estabeleceram com o movimento feminista da época. 

O PCB E A MILITÂNCIA FEMININA: ALGUMAS PISTAS

“Eu era o álibi. Usada pra dizer 'tem uma mulher lá' e tal”

(Zuleika Alambert, apud SOIHET, 2013b)

Em A palavra pública das mulheres, Michelle Perrot (2005, p. 321) arma que, 

historicamente, a exclusão das mulheres do político foi acompanhada “de uma evicção das 

mulheres de todos os locais onde se fala de política e onde ela é feita”. E acrescenta, referindo-se 

aos movimentos operários do século XIX: 

[...] o movimento operário não gosta muito que suas mulheres intervenham nas instâncias 
militantes. Mulheres que ele prefere como donas-de-casa em vez de qualquer outra coisa. 
Aceitas para aderir aos sindicatos, as operárias não podem exercer ali nenhuma função ou 
mesmo tomar a palavra. (PERROT, 2005, p. 321)

Assim, acreditamos que reetir sobre a participação de mulheres militantes no Partido 

Comunista do Brasil implica, usando uma imagem criada por Perrot, lidar com as brechas que 

racham o muro do silêncio... 

Na década de 1920, o PCB realizou três Congressos: o de sua fundação em 1922, o de 

1925 e o de 1928/1929. Sobre a participação feminina nesses Congressos, Augusto Buonicore e 

Fernando Garcia armam: 

[...] entre os 9 delegados que fundaram o PC do Brasil �  e os seus 73 membros iniciais � não 
existia nenhuma mulher. Os dois congressos seguintes também não conheceriam a 
participação feminina. Este fenômeno, é claro, não se restringia aos comunistas, era um 
problema crônico das organizações sociais e políticas brasileiras daquela época. No Brasil as 
mulheres não tinham direito ao voto e eram desprovidas de vários direitos civis. (BUONICORE; 
GARCIA, 2012)

O fato de as mulheres não possuírem direito ao voto, sem dúvida explica, mesmo que 

parcialmente, a sua ausência no nascedouro do PCB e nas organizações sociais e políticas do 

período. Todavia, isto não signicou, em absoluto, sua ausência no movimento operário brasileiro 

da época: 

Embora fossem sub - representadas nas direções das organizações operárias� quer 
socialista quer anarquista�, as mulheres não foram elementos passivos diante da 
exploração e opressão patronal. Inúmeras e importantes greves operárias tiveram as 
mulheres como protagonistas. A de 1917 em São Paulo, por exemplo, começou no 
Cotonifício Crespi, onde a mão de obra era predominantemente feminina. Um dos símbolos 
mais fortes daquele movimento foi, justamente, a foto de uma mulher discursando numa das 
assembleias plebiscitárias ocorridas durante aqueles dias turbulentos. Um jornal paulista 
comentaria indignado: “Os agitadores tomaram conta do Brás, paralisando toda vida 
comercial e industrial, assaltando veículos (...). Um bando de mocinhas, infelizes operárias de 
fábricas, tomou conta de três bondes”. (BUONICORE; GARCIA, 2012, grifo nosso)
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Em que pese a naturalização da cisão entre o mundo do trabalho e a atuação político-

partidária, cabe perguntar se essas mulheres se aproximaram do Partido nos anos de 1920. 

A documentação pesquisada dá conta de que mesmo não estando presentes, ou sem a 

presença registrada nos Congressos, é possível encontrar mulheres militantes em outros espaços, 

como na execução das tarefas estabelecidas pelos Congressos do PCB. Aqui, nestas brechas, 

forçamos nossas primeiras rachaduras... 

Dentre as principais tarefas para a organização do Partido, particularmente nos 
2

interessam: a tarefa de editar o Jornal A Classe Operária , cujo objetivo era difundir as teses 

marxistas entre o operariado brasileiro; a tarefa de ativar o movimento sindical classista por meio 

da composição do Bloco Operário, que logo depois passou a se chamar Bloco Operário e 

Camponês, o BOC; e articulada às duas anteriores a questão da defesa do voto feminino. Ao nos 

debruçarmos sobre estas tarefas encontramos as primeiras pistas da participação feminina no 

Partido Comunista do Brasil. 

No caso do jornal A Classe Operária, órgão ocial do PCB criado em 1925, detectamos 

entre seus fundadores a poetisa e professora Laura Brandão, tida como a primeira comunista a ter 
3prestígio e que colaborou tanto em sua criação quanto na sua redação . 

O jornal teve um lugar de destaque dentre as estratégias do Partido para atuar junto aos 

trabalhadores, difundindo a necessidade da sua organização. A adesão de homens e mulheres, 

outra tarefa e também outra brecha a perseguir, era crucial para a constituição de um espaço 

político. Através do jornal, o Partido tinha por objetivo viabilizar uma ampla articulação do 

proletariado e a sua inserção na dinâmica social, cultural e política do país. 

No que diz respeito às mulheres, A Classe Operária nos permite observar a maneira com 

que o PCB tratou a emancipação feminina. Com relação a este tema, vericamos a existência 

de dois discursos, que foram tecidos juntos e que se retroalimentavam: de um lado, aquele que 

ressaltava a importância do voto feminino; de outro, o que demarcava as diferenças entre as 

mulheres burguesas e as proletárias. 

A questão do voto feminino ganhou importância no Partido Comunista do Brasil a partir 

de 1927, com a criação do BOC. Destaque-se que em seu programa mínimo apareciam, além da 

defesa do voto feminino, a questão da proteção às mulheres operárias e a licença remunerada 

às operárias gestantes: sessenta dias antes e sessenta dias depois do parto. Em 1928, sob a 

inuência do PCB, criou-se o Comitê Eleitoral das Mulheres Trabalhadoras, considerado pelas 

lideranças do Partido como a primeira associação de massas feminina surgida no Brasil. Dentre 

seus fundadores, ao lado de Minervino de Oliveira, Octávio Brandão e Joaquim Nepomuceno, 
4estava Laura Brandão , a única mulher registrada como fundadora (Cf. BERNARDES, 1995, p. 23). 

O Comitê deveria ser o articulador da organização e da aproximação do PCB junto ao 

operariado feminino. Sua importância era tal que uma de suas representantes, a militante Maria 
5 

Lopes compunha a direção do BOC. 

De acordo com o artigo. As reivindicações das Mulheres Trabalhadoras – Direitos Políticos, 

publicado no jornal A Classe Operária de 6 de julho de 1929, dentre os objetivos do Comitê 

Eleitoral das Mulheres Trabalhadoras estava o direito ao voto. Todavia, o voto reivindicado é um 

instrumento de emancipação das mulheres diante das desigualdades sociais, particularmente 

em se tratando do mundo do trabalho: “(...) o voto isolado nada adiantaria à mulheres do Brasil. 

[...] queremos o voto como meio de educar e preparar a mulher trabalhadora para a sua 

emancipação econômica” (AS REIVINDICAÇÕES, 1929, p. 2.). O artigo aponta também para a 

diferenciação entre as mulheres trabalhadoras e as mulheres burguesas, num diálogo direto com 

as organizações feministas sufragistas, reunidas na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino 

(FBPF), criada em 1922. 

A atuação das mulheres comunistas no Comitê, nos dá pistas, também, sobre as relações 

de gênero no interior do Partido. Em carta destinada às Mulheres Trabalhadoras do Uruguai, 

publicada em 20 de julho de 1929, as militantes brasileiras reportam a relutância de muitos 

homens do Partido em aceitar a sua organização: 

A burguesia acha que devemos car presas ao lar e aos lhos, e por todos os meios 
(associações de caridade, religiosas, recreativas, etc) nos procura afastar do campo da luta 
de classes para o da colaboração de classes. Esses preconceitos são muitas vezes seguidos 
por nossos próprios companheiros que não permitem a intromissão das companheiras e das 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / - NDIHRNÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL 



lhas na luta pela emancipação proletária. Daí a desorganização e a submissão maiores da 
mulher proletária, que revertem contra toda a classe proletária (AS MULHERES, 1929, p.2)

O trecho revela a relação ambígua do Partido com a militância feminina. A necessidade 

de uma participação mais efetiva das mulheres nas atividades de organização da classe 

trabalhadora, não eliminava as relações hierárquicas de poder, nas quais se reservava às 

mulheres um papel subalterno. Logo, a inserção das militantes no espaço público igualmente 

esbarrava em práticas machistas e sexistas, de maneira que as relações de poder entre homens e 

mulheres comunistas terminavam por reforçar o papel tradicionalmente relegado às mulheres: o 

donas de casa e mães.

Esta questão aparece de forma aguda nas memórias de Leôncio Basbaum, um dos 

dirigentes do Partido à época. Ao relembrar seu posicionamento acerca do ingresso de Erecina 
6

Borges de Lacerda , conhecida como Cina, no Comitê Central do Partido, em janeiro de 1930,  

nos diz: 

Fui contra a sua convocação (para o CC) por achar que era muito nova no Partido, cerca 
de um ano, na ocasião, e não tinha condições nem qualicações para um cargo de 
responsabilidade. Ficou então resolvido que assumisse apenas um cargo técnico: seria 
responsável pelo secretariado e pelo serviço burocrático em geral, o que lhe dava, todavia, 
uma importância tremenda, como se vericou depois. Ela fazia a correspondência, 
mantinha contatos com as direções regionais, guardava o arquivo, expedia cartas para o 
exterior, e para isso tinha todos os endereços necessários. Mas nenhuma participação 
política (BASBAUM, 1976, p. 112)

O ingresso de Cina no Comitê Central, tem sido objeto de divergência na historiograa 

dedicada ao tema. Parte dela sustenta que este se deu por insistência da Internacional 

Comunista. Já a parte que se baseia na narrativa de Basbaum, arma que sua entrada no Comitê 

Central do Partido, decorreu da imposição de seu marido, o médico Fernando de Lacerda, que 

então ocupava o lugar de Secretário Geral do CC. 

Embora possa parecer, a polêmica não é “menor”. Pelo contrário, ela é importante para 

pensarmos a construção da memória sobre a participação das mulheres no PCB. Anal, de 

acordo com Daniella Lôbo e Maria Aparecida Souza, “parte da historiograa dita 'ocial' do 

Partido Comunista do Brasil insiste em tornar essa participação [feminina] irrelevante” (LÔBO; 

SOUZA, 2015, p. 201). Exemplo disso é o fato de a maioria das militantes comunistas serem citadas 

como companheiras/esposas de alguém, como se a militância feminina exigisse o aval do 

companheiro militante. Ou, ainda, a ênfase dada a um suposto papel de algumas militantes 

como suporte fundamental na militância dos companheiros, como são os casos de Olga Benário 

e Laura Brandão. 

Voltando à alegação de Basbaum, de que sua resistência ao nome de Cina devia-se ao 

“pouco tempo” dela no Partido, podemos colocar sob suspeição tal justicativa. Erecina 

compunha o Comitê Eleitoral das Mulheres Trabalhadoras desde, pelo menos, novembro de 

1928, quando os jornais da época noticiaram amplamente sua prisão, juntamente com outras 

militantes comunistas, além de sua condução à Polícia Central (Cf. BUONICORE; GARCIA, 2012). 

Da mesma forma, também é questionável o papel subalterno que Basbaum lhe atribui no Comitê 

Central. Ele mesmo deixa claro, em outras passagens, a existência de disputas entre ele e Erecina:

Cina alegou que tinha direito de voto, “por ser proletária”. Como todos sabiam que vinha de 
uma família de classe média, educada em Paris, casada com um médico e exercendo 
atividades domésticas e, portanto, nada tinha de operária, ela alegou que ajudava o 
marido, costurava suas camisas e tinha um avô que fora camponês. O ambiente era 
propício, ela ganhava outra vez: fora promovida a operária. (BASBAUM, 1976, p. 112)

As tensões entre Basbaum e Cina aparecem em outros trechos de sua autobiograa. Em 

certa ocasião, ao perder uma votação, ela teria chorado. Sobre sua reação no episódio, 

Basbaum diz: “Então com raiva exclamei: 'Isso, camaradas, não é comunismo, é mulherismo!'. 

Creio que era o que ela esperava ou queria, nessa base, me acusou de 'ser contra as mulheres' e 

ter 'um conceito burguês sobre as mulheres e o comportamento feminino'”. O episódio parece ter 

repercutido no Comitê Central, pois Basbaum foi forçado a reconhecer o erro. Em carta de 

retratação, escrita na época, ele armou: “(...) embora com boas intenções, minha atividade 

revelava que eu estava ainda imbuído de preconceitos pequeno-burgueses”. (BASBAUM, 1976, 
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p. 114).

FIGURA 1: Laura Brandão, s/d. FONTE: Portal Overmundo, 2016.

FIGURA 2: Erecina Borges de Lacerda (de pé) e família,

s/d. FONTE: Enciclopédia Virtual Aberta, 2016.

As divergências expostas acima, permitem antever como parte dos dirigentes do PCB 

compreendiam questões especícas das mulheres. No exemplo em que gura Erecina, ao 

sustentar sua condição de trabalhadora a partir do trabalho doméstico, ela desaou o Comitê 

Central a reconhecer seus direitos. Quanto ao “ambiente propício” a que se refere Basbaum, 

acreditamos tratar-se da pressão exercida pela Internacional Comunista, a I.C., para a inserção 

das mulheres nos partidos comunistas de todo o mundo. No Brasil, por meio da Sessão Feminina 

da Comissão Executiva, desde meados de 1929 a I.C. buscou inteirar-se da participação das 

mulheres no PCB (Cf. BUONICORE; GARCIA, 2012).

Não obstante, independendo da maneira com que o Partido Comunista do Brasil 

encarava o trabalho doméstico, fato é que a questão do trabalho feminino estava pautada.

Em fevereiro de 1930, alguns meses antes da revolução, uma circular do Comitê Central 
pede para que durante a mobilização do 8 de março de 1930 se levantem as reivindicações 
“imediatas e especiais” das mulheres: salário igual para trabalho igual; dia de 6 horas; 
repouso pago dois meses antes e dois meses depois do parto; proteção ao trabalho 
feminino; creches junto aos locais de trabalho; licença para amamentar os lhos de meia 
hora, a cada três horas; direito de voto e direitos de família iguais aos dos homens. [E] 
Conclama a “aproveitar toda a agitação para chamar às leiras do Partido, da Juventude e 
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de suas organizações auxiliares, as companheiras que melhor se revelarem” (BUONICORE; 
GARCIA, 2012).

Outra comunista citada por Leôncio Basbaum, em suas memórias, foi Inês Guralsky. 

Instrutora da Internacional Comunista, chegou ao Brasil em 1931. Também em autobiograa, 
7Heitor Ferreira Lima a descreve como “sectária e autoritária como seu marido , muito 

preocupada na luta contra o prestismo entre nós, mas sem nada conhecer dos nossos assuntos 

nem de nosso passado” (LIMA, 1982, p. 146). 

A acidez da descrição é compreensível. Basta levarmos em conta que Inês foi 

responsável pela destituição de Heitor Ferreira Lima do posto de Secretário Geral do PCB e, ainda, 

por sua transferência para o norte do país (Cf. ZEN, 2006, p. 57). 

No entanto, a avaliação de Leôncio Basbaum sobre Inês Guralsky é justo o oposto. 

Inclusive se comparada à que ele faz de Erecina Borges de Lacerda. A despeito de sua atuação 

rme, e não raro dura, na direção do Partido, Basbaum se refere a Inês como “uma criatura 

simpática”. Muito certamente, esta avaliação se deve ao apoio que ela lhe ofereceu. Apesar de 

divergirem quanto à aproximação de Luiz Carlos Prestes ao PCB, quando Basbaum relativizou as 

críticas do Partido ao movimento de 1930, tido por muitos intelectuais comunistas como “simples 

quartelada”, teve sua posição severamente rechaçada. Dentre as poucas exceções estava Inês 

Guralsky: 

Minhas palavras não foram bem recebidas. Somente a camarada Rosa (como era 
conhecida Inês) e mais dois ou três me apoiaram, embora sem muito entusiasmo [...] Por m, 
a camarada Rosa propôs que eu fosse convidado para participar do CC, do qual eu havia 
sido excluído quando não estava presente, em novembro do ano anterior, quatro ou cinco 
meses atrás. O que foi aceito (BASBAUM, 1976, p. 118). 

A autoridade exercida por Inês junto ao PCB, é clara. Sua atuação deu-se no contexto de 

implantação das diretrizes do 6º Congresso da Internacional Comunista e do 10º Pleno do seu 

Comitê Executivo, que consolidaram a vitória da fração stalinista promovendo um reforço do 

sectarismo, a instituição da política de “classe contra classe” e da chamada “proletarização” 

dos partidos alinhados com a Internacional. 

Inês Guralsky estava encarregada, juntamente com Astrojildo Pereira, de implementar as 

diretrizes organizativas impostas pelo Secretariado Sul Americano: a substituição dos intelectuais 

brasileiros na direção do PCB por operários. O próprio Basbaum já havia sido afastado, em junho 

de 1930.

A atuação controversa de Inês Guralsky ainda não foi objeto de avaliação, sob uma 

perspectiva de gênero. Todavia, a representação que os dirigentes pecebistas zeram dela, e 

que pode ser apreendida através de seus relatos, é uma representação masculinizada. Tratar-se-

ia de um “outro”, incapaz de chorar como fez Erecina. Nas memórias dos homens que ocuparam 

os altos postos do Partido e que dela se lembraram, Inês era mais “um homem no comando”. 

Portanto, uma igual.

TENSÕES ENTRE A MILITÂNCIA COMUNISTA FEMININA E AS FEMINISTAS SUFRAGISTAS
As militantes comunistas não se declaravam feministas. Entretanto, suas reivindicações 

pelo direito ao voto e pelas questões relacionadas ao mundo do trabalho, se cruzavam com as 

bandeiras das organizações feministas da época. A despeito disso, mantiveram com estas uma 

conituosa relação, particularmente nas décadas de 1920 e 1930.

A história dos movimentos feministas no Brasil, assim como a das militantes comunistas, 

têm sido contadas a partir de marcos bem denidos. Deste ponto de vista, é possível identicar a 

constituição de uma narrativa histórica que os trata de maneira episódica, higienizada, 

harmoniosa e que, particularmente, não explicita os conitos políticos e de classe existentes em 

seu interior. 

Essa história pode ser dividida em três momentos. O primeiro, diz respeito à história do 

movimento sufragista, centrado na gura de Bertha Lutz e na Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, a FBPF, organização dirigida por ela. Já o segundo momento se secciona em duas 

partes: de um lado, a experiência das militantes de esquerda, ou das mulheres de militantes, 

exiladas na década de 1970, e seu encontro com o feminismo internacional; de outro, a luta pela 

anistia. Finalmente, o terceiro momento, um pouco mais difuso, trata do combate à violência 
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contra a mulher, vindo dos anos de 1980 até a contemporaneidade. 

É importante ressaltar que essa história “episódica” já foi objeto de reexões. Estudiosas 

do tema como, por exemplo, a historiadora Joana Pedro (2011), no que se refere aos feminismos 

dos anos de 1970, observa que existe naquela narrativa histórica uma identicação com o 

feminismo no “a partir de fora”. Ou seja, a partir do contato das militantes com estas ideias no 

exterior. O mesmo viés interpretativo vale para a narrativa em torno das sufragistas e para a leitura 
8

dos movimentos feministas dentro da já consagrada divisão em ondas . 

Por óbvio, não é nossa intenção negar os laços entre os feminismos no Brasil e no mundo. 

Porém, concordamos com Joana Pedro (2011) de que é necessário conhecer e compreender as 

forças políticas que legitimam a organização daquelas narrativas, uma vez que esta “operação 

histórica” promove um apaziguamento das disputas e tensões entre os feminismos, 

particularmente ao tratar do primeiro e do segundo momentos consagrados naquela 

historiograa. 

Como se sabe, um dos grupos feministas de maior expressão no Brasil foi a Federação 
9Brasileira pelo Progresso Feminino . Criada em 1922 e extinta em 1937, a FBPF tinha como questão 

central, mas não única, “a incorporação da mulher como sujeito portador de direitos políticos”. 

(PINTO, 2003, p. 14). A entidade alcançou um alto nível institucional, com liais em vários Estados 

brasileiros, como São Paulo, Goiás, Bahia e Pernambuco; e, ainda, com a penetração em várias 

associações assistenciais e prossionais (Cf. PINTO, 2003). Com forte inuência das sufragistas 

norte-americanas seu programa incluía:

1) Promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução feminina; 2) Proteger as 
mães e a infância; 3) Obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino; 4) 
Auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma prossão. 5) Estimular o 
espírito de sociabilidade e de cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões 
sociais e de alcance público; 6) Assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa 
Constituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos; 7) Estreitar 
os laços de amizade com os demais países americanos, a m de garantir a manutenção 
perpétua da paz e da justiça no Hemisfério Ocidental (COSTA, 2014, p. 06)

A atuação das feministas da FBPF tem sido vista por várias estudiosas como “bem 
10comportada” . Dito de outra forma, os estudos indicam que não houve por parte da entidade 

um questionamento dos papéis tradicionalmente imputados às mulheres, tais como a 

responsabilidade total pelas atividades domésticas e pela socialização dos lhos. Ao contrário, o 

espaço doméstico era considerado por muitas das feministas da FBPF como inerente às mulheres. 

Para Rachel Soihet, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino evitou assumir 

posições radicais de contestação em relação aos homens, contribuindo, inclusive, com a 

miticação da maternidade, tema integrante das argumentações em prol da aquisição de 

direitos (SOIHET, 2013a, p. 106). No entanto, a autora compreende que os caminhos trilhados por 

Bertha Lutz e pela FBPF representaram, em parte, uma tática de sobrevivência política: uma 

tentativa consciente de prevenir ataques hostis, o que implicava na ênfase frequente à sua 

feminilidade. (Cf. SOIHET, 2013a).

De acordo com Céli Regina Jardim Pinto (2003), as mulheres que compunham a FBPF 

faziam parte de um pequeno grupo letrado, integrante das camadas média e alta da sociedade 

e que, do seu lugar de classe, não postulava nem a crítica ao sistema político-econômico 

vigente, nem às relações patriarcais. Não obstante, adotaram uma postura reformista e não 

deixaram de lutar por uma legislação que equiparasse socialmente os sexos e que abrisse às 

mulheres os caminhos de sua emancipação. Portanto, não deixaram de discutir os problemas 

enfrentados pelas mulheres trabalhadoras, embora não se esforçassem para mobilizá-las 

politicamente (Cf. PINTO, 2003, p. 26). Nas palavras de Soihet (2013a, p. 95), “(...) embora os 

programas da Federação sempre incluíssem reivindicações de melhora das condições de 

trabalho das mulheres operárias e da proteção às mulheres grávidas e às crianças, seus vínculos 

diretos com a classe trabalhadora e com as mulheres pobres eram frágeis”. 

Contudo, não foram apenas as mulheres da FBPF que se organizaram em prol da 

emancipação feminina. A luta feminista no Brasil foi bastante heterogênea. Mulheres inseridas no 

mundo do trabalho, particularmente nas indústrias têxteis, e em contato com as ideias 

anarquistas e socialistas, aderiram às lutas sindicais em defesa de melhores salários, condições de 

higiene e saúde no trabalho; no combate às discriminações e aos abusos a que estavam 
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submetidas por sua condição de gênero. A historiograa mostra que no início do século XX, 

existiam organizações feministas socialistas, anarquistas e liberais em vários países da América 

Latina. No caso das anarquistas, Margareth Rago arma que:

[...] a questão da emancipação das mulheres pela sua libertação econômica e cultural foi 
reforçada no amplo debate que os anarquistas travaram, ao criticar as instituições 
burguesas e patriarcais. A luta pela independência feminina era, nesse registro, 
primeiramente uma questão moral: trata-se de libertar-se do modelo burguês de 
feminilidade imposto e de construir uma nova gura de mulher (RAGO, 1997, p. 77 e 78)

As mulheres anarquistas se diferenciavam, e muito, das liberais ligadas à FBPF. Anal, 

diferente destas, colocavam em pauta a crítica à moral burguesa, questionando as relações 

patriarcais. 

Sobre a mesma questão, as mulheres reunidas no ou em torno do PCB, assim como as 

anarquistas, recusavam a adjetivação de “feministas”. Esta postura também pode ser vista como 

uma estratégia: no caso, de diferenciação em relação às mulheres que denominavam 

“burguesas”. Neste particular, cabe destacar que embora a Internacional Comunista pautasse a 

questão das mulheres, ela entendia o movimento feminista, e o PCB seguia esta orientação, 

como um movimento pequeno burguês, que retirava a “luz" da “verdadeira” luta: a luta de 

classes.

No órgão ocial do Partido, o jornal A Classe operária, identicamos a tessitura de um 

discurso que buscou opor as mulheres trabalhadoras às mulheres burguesas. Em artigo publicado 

em 1929, lemos: 

A voracidade do monstro capitalista reservava-lhes [às mulheres trabalhadoras] quadros 
mais dolorosos. As indústrias, sobretudo as de guerra, exigiam braços. O braço masculino 
empunhava a arma fratricida nos campos de batalha. E foi ao braço feminino que se 
recorreu. Mulheres proletárias, porque as burguesas queriam continuar, durante a guerra 
imperialista, a mesma ociosidade e o mesmo parasitismo dos tempos da paz; mães 
proletárias tiveram de abandonar seus casebres, onde reinavam o luto, a fome e a tristeza, 
para ir às fábricas produzir até materiais de destruição, destinados a lançar luto, miséria e 
tristeza sobre os lares proletários, sobre outras mães proletárias! A burguesia assassina de seus 
companheiros e lhos não lhes permitia, sequer, chorar em casa a falta irremediável desses 
trabalhadores vítimas da carnicina. A burguesia desumana não lhes permitia que 
cuidassem como mães carinhosas dos pequeninos órfãos da hecatombe imperialista! 
(GUERRA, 1929, p.1)

Em várias partes do artigo recorre-se à imagem da mãe amorosa, dedicada, do lar. 

Apesar de assumir, em teoria, a importância política e da emancipação feminina, depreende-se 

que o PCB via as mulheres principalmente como donas-de casa e mães. Logo, a questão de 

classe suplantava os problemas especícos das mulheres. Destarte, não fazia parte da política do 

PCB a ruptura com o papel tradicional da mulher. 

Esta orientação estava presente, também, no posicionamento de algumas militantes 

comunistas. Em 1931, a jovem intelectual modernista Patrícia Galvão, a Pagu, recém integrada 

ao Partido Comunista, escreveu na coluna intitulada Mulher do Povo, publicada jornal Homem 

do Povo com o título Malthus Além:

Excluída a grande maioria de pequenas burguesas cuja instrução é feita nos livrinhos de 
beleza, nas palavras estudadas dos meninos de baratinha, nos gestos das artistas de cinema 
mais em voga ou no ambiente semifamiliar dos cocktails modernos - temos a atrapalhar o 
movimento revolucionário do Brasil uma elitezinha de «João Pessoa» que sustentada pelo 
nome de vanguardistas e feministas berra a favor da liberdade sexual, da maternidade 
consciente, do direito do voto para «mulheres cultas» achando que a orientação do velho 
Malthus resolve todos os problemas do mundo. Estas feministas de elite, que negam o voto 
aos operários e trabalhadores sem instrução, porque, não lhes sobra tempo de trabalho 
forçado a manutenção dos seus lhos, se esquece que a limitação de natalidade quase que 
já existe mesmo nas classes mais pobres e que os problemas todos da vida econômica e 
social ainda estão para ser resolvidos. Seria muito engraçado que a ilustre Maria Lacerda de 
Moura fosse ensinar a lei de Malthus ao sr. Briand, para que ele evitasse a guerra mundial 
atirando a boca ávida dos imperialistas gananciosos, um punhado de livros sobre 
maternidade consciente. Marx já passou um sabão no celibatário Maltus, que desviava o 
sentido da revolução para um detalhe que a Rússia, por exemplo, já resolveu. O materialismo 
solucionando problemas maiores faz com que esse problema desapareça por si. O batalhão 
"João Pessoa" do feminismo ideológico tem em D. Maria Lacerda de Moura um simples 
sargento reformista que precisa estender a sua visão para horizontes mais vastos a m de 
melhor atuar no próximo Congresso de Sexo (PAGU, 1931, p.2)
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As críticas de Pagu rearmam o que já foi dito sobre a composição do movimento 

feminista sufragista. Tratava-se de mulheres brancas, letradas, pertencentes às classes médias e 

alta, que não postulavam mudanças socioeconômicas ou das relações patriarcais. 

Consequentemente, a universalização do voto não estava entre suas demandas. Neste sentido 

as palavras de Pagu apenas se alinhavam ao pensamento pecebista, dominante no período. 

No entanto, no que diz respeito à Maria Lacerda de Moura, a caracterização quase 

caricácea apresentada por Pagu, não só minimiza a sua atuação política como, de resto, 

desqualica as lutas que a feminista travava. A memória de Maria Lacerda de Moura exige 

lembrar que esta militante anarquista defendia questões como a educação sexual e libertária; o 
11amor livre; a maternidade livre e consciente; a livre união . Ao fazê-lo, criticava a moral burguesa, 

o casamento monogâmico e contratual burguês, bem como denunciava as relações 

hierárquicas e sexistas existentes tanto entre a burguesia quanto nos meios operários. 

Considerando-se os padrões morais da época, ela adotou posturas tidas até hoje como radicais, 

na defesa da libertação das mulheres. Para a historiadora Margareth Rago,

Antecipando o que será o principal foco de luta do movimento feminista, a partir da década 
de 1970, a saber, a questão dos direitos reprodutivos e da violência doméstica, Maria 
Lacerda, ao lado de outras anarquistas, denuncia o “contrato sexual” implícito no contrato 
social, que exige o direito ao corpo e ao prazer sexual das mulheres. Segundo ela, a 
sociedade estabelece partilhas profundamente nocivas ao desenvolvimento humano, 
fundadas na escravidão da mulher e no servilismo dos fracos (RAGO, 2012, p. 9)

Maria Lacerda de Moura não deixou de criticar a ordem capitalista. Mas foi além, ao 

pautar questões ligadas à sexualidade, principalmente no que diz respeito à maternidade e à 

anticoncepção. Em suas próprias palavras, 

O homem é homem antes de ser pai. [...] E porque razão nos dizem com arrogância 
axiomática: a mulher nasceu para esposa e mãe, para o lar? (MOURA, 1924, apud RIBAS, 
2015, p. 199). [...] é selvageria a maternidade não desejada, a maternidade imposta pelos 
maridos comodistas às mulheres ignorantes e duplamente sacricadas (MOURA, 1934, apud 
RAGO, 2012, p. 8)

É, pois, neste ponto que se concentrou a investida de Pagu. Diga-se de passagem, a 

maternidade consciente defendida por Maria Lacerda passava “a quilômetros” do pensamento 
12

malthusiano!  Antes de se relacionar com o controle de nascimentos, dizia respeito à defesa de 

uma sexualidade maleável e ao direito feminino de controle do próprio corpo. 

FIGURA 3 : Maria Lacerda de Moura, s/d. FONTE: Lugar de Mulher, 2016. 
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FIGURA 4: Pagu, [193?]. FONTE: Templo Cultural, Delfos, 2016. 

Sem dúvida, a questão da sexualidade ou da “moral sexual”, não eram estranhas aos 

comunistas nos anos de 1920. Já havia sido colocada por Alexandra Kollontai, a primeira mulher a 

participar do governo de transição de Lênin, como Comissária do Povo para o Bem-Estar Social. A 

militante defendia que a sexualidade era uma dimensão muito importante da nova mulher, meio 

pelo qual ela armava sua personalidade (Cf. KOLLONTAI, 1979, passim). Contudo, não é possível 

saber se as questões postas por Kollontai chegaram aos quadros de dirigentes do PCB ou às suas 
13militantes, especialmente se considerarmos que o PCB nasceu sob a égide do stalinismo . O que 

se pode armar é que tais questões foram secundarizadas pelos comunistas brasileiros. E aqui 

retomamos a relação entre as “questões especícas” e as “questões gerais”. 

Dentro da crítica apresentada por Pagu, o que signica “estender sua visão para 

horizontes mais vastos”? A pergunta não é difícil. Para Patrícia Galvão, as ideias defendidas por 

Maria Lacerda de Moura não eram urgentes. Em consonância com as orientações do Partido, 

Pagu compreendia que os problemas enfrentados pelas mulheres estavam submetidos à 

“questões maiores”, quais sejam, a divisão da sociedade em classes. O problema da opressão 

feminina era encarado, portanto, como um problema da estrutura da sociedade capitalista. 

Logo, quando o capitalismo fosse substituído pelo socialismo, estas questões se dissolveriam. 

Não obstante, importa destacar que o artigo assinado por Pagu nos ajuda a perceber a 
14complexidade das relações entre as mulheres que lutavam pela emancipação feminina . 

Inserida no processo histórico, tanto ela quanto outras militantes comunistas, tornariam esse 

debate ainda mais amplo. Tempo viria em que, reetindo acerca das posturas dos dirigentes do 
15Partido, a própria Pagu não se furtaria em criticar seu autoritarismo e seus abusos . 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo o que foi dito, algumas questões cam patentes. 

Mesmo que em número reduzido, havia, sim, a presença de mulheres nas hostes do PCB. 

Porém, embora o percentual numérico diculte, não impossibilita a recuperação de suas 

histórias. As mulheres estão lá, presentes nas atas, nas correspondências, nos relatórios, nos jornais 

e nas memórias de dirigentes do Partido. Como lembra Michelle Perrot (1988, p.186), “(...) 

militante, ela [a mulher] tem diculdade em se fazer ouvir pelos camaradas masculinos, que 

consideram normal serem seus porta-vozes. A carência de fontes diretas, ligadas a essa 

mediação perpétua e indiscreta constitui um tremendo meio de ocultamento”. Mas, como 

dissemos, isto não nos impede de encontra-las, pois, as brechas racham os muros do silêncio...

A luta pela emancipação feminina foi permeada por tensões. Para as mulheres que 

militaram nos primeiros anos do Partido Comunista do Brasil, o feminismo, interpretado como 
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“pequeno-burguês”, era “inadequado” para mulheres preocupadas com a emancipação da 

humanidade. Isso não quer dizer, é claro, que não percebiam ou que não denunciassem as 

relações de poder entre homens e mulheres no interior do Partido. 

Por outro lado, sob a perspectiva do Partido, o reconhecimento das relações assimétricas 

de poder, veio muito depois, em 1975, no documento Trabalho do Partido entre as mulheres, no 

qual, em autocrítica, o PCB reconhece: 

Nunca colocou no trabalho especíco de mulheres os seus melhores quadros femininos(...) 
Também conou-se a mulher dentro do P. tarefas materiais práticas apenas (nanças, 
guarda de casas, trabalho de datilograa, tradução, apoio logístico, etc) o que além de 
exigir grande dose de atividade não lhes desperta nenhum interesse maior pela atividade 
política (...) Cabe ao P. romper com esta situação, tomando medidas que garantam a 
participação da mulher dentro do P. num plano de completa igualdade com o homem. 
(DPCB, apud ABREU, 2008, p.6). 

Em que pese a mea-culpa presente no documento de 1975, o que percebemos ao 

acessar a historiograa “ocial” do Partido Comunista do Brasil é que a questão da atuação das 

mulheres comunistas, em particular das primeiras militantes, continua sendo tratada de maneira 

formal, ao menos na narrativa produzida sobre esta participação. 

Por m, a título de conclusão e também de provocação, aceitamos a pergunta: por que 

deveríamos nos preocupar em ampliar o estudo sobre a participação das mulheres na política, 

seja no início do século XX ou nos tempos atuais? Ora, a indisfarçável misoginia presente no 

processo de impedimento a que foi submetida a Presidenta Dilma Rousseff, nos oferece boas 

pistas para responder a questão...! 

NOTAS

 *Este texto é uma versão revista e ampliada da preleção feita na Mesa redonda 3 - Gênero e militância: outras formas, 

outros saberes, no III Encontro Estadual de Ensino de História e II Encontro Centro-Oeste de História e Estudos de Gênero 

(UFMT/junho de 2016). Representa uma primeira aproximação com o objeto de trabalho, tendo em vista a sua posterior 

problematização em um projeto de pesquisa. Por outro lado, como toda construção intelectual, muito deve às 

oportunidades de debate. Por este motivo, exige o agradecimento à Comissão Organizadora do Evento, na pessoa da 

Profa. Ana Maria Marques e, ainda, aos demais componentes da mesa, as professoras Alcilene Cavalcante 

(UFG/Goiânia) e Ana Maria Colling (UFGD); e o professor Clementino Nogueira de Sousa (UNEMAT). 

 1A militância política aqui descrita teve início no movimento estudantil universitário, na década de 1980, quando 

cursávamos a graduação em História na Universidade Federal de Uberlândia. Como membro do Movimento Estudantil, 

aproximamo-nos da corrente O Trabalho, expressão trotskista do Partido dos Trabalhadores, o PT, para a qual migraram 

muitos militantes da “Liberdade e Luta”, a LIBELU, organização trotskista do movimento estudantil que atuou na década 

de 1970. 

2Os exemplares do jornal A Classe Operária consultados para a produção deste artigo estão disponíveis na 

Hemeroteca Nacional, no endereço: <http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital> e no Centro de Documentação e 

Memória (CDM) – Fundação Maurício Grabois no endereço: <http://www.grabois.org.br/cdm/jornal-classe-operaria-

arquivo>.

3 Sobre Laura Brandão ver Bernardes (1995).

4Também participaram do Comitê Eleitoral das Mulheres Trabalhadoras: Isaura Casemiro Nepomuceno, Rosa 

Bittencourt, Erecina Borges de Lacerda, Sylvia Carini, Margarida Pereira e Maria Lopes. (Cf. BUONICORE; GARCIA, 2012).

5Segundo Buonocore e Garcia (2012), Maria Lopes era esposa do operário metalúrgico José Vicente Lopes. Os autores 

levantam a hipótese de que ela seria “a mesma Maria Lopes, conhecida líder operária nos primeiros anos do século XX. 

Em 1906 este nome aparece assinando um manifesto às trabalhadoras de São Paulo, publicado no jornal anarquista A 

Terra Livre, no qual são denunciadas as péssimas condições de trabalho das operárias têxteis”. (BUONICORE; GARCIA, 

2012).

6Erecina Borges de Lacerda participava do Comitê Eleitoral das Mulheres Trabalhadoras e foi membro da direção 

nacional do PCB entre janeiro de 1930 e agosto de 1932. 
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7Augusto Guralsky, Secretário do Bureau Sul-Americano da Internacional entre 1930 e 1934.

8Essa perspectiva analítica situa a Primeira Onda do Movimento Feminista entre o nal do século XIX e o início do XX. 

Neste período, as mulheres reivindicavam direitos políticos, sociais e econômicos. Na Segunda Onda, localizada a 

partir da metade dos anos 1960, elas passaram a exigir direito ao corpo e ao prazer, além de lutarem contra o 

patriarcado. Na Terceira Onda, localizada a partir dos anos de 1990, contestam as denições essencialistas da 

feminilidade que se apoiam, nas experiências vividas por mulheres brancas integrantes de uma classe média-alta da 

sociedade. Sobre o assunto consultar Pedro (2011) e. Muniz (2015).

9Observe-se que a luta pelo sufrágio feminino é anterior à criação da FBPF. Remonta ao nal do século XIX, tendo como 

uma de suas principais expoentes Leolinda de Figueiredo Daltro, especialmente em 1910. A historiograa dá notícia, 

ainda, da Associação Feminista, de cunho anarquista, também fundada em ns do século XIX. Sobre o assunto ver 

Timoteo (2013).

10Dentre outras, consultar Soihet, (2013a; 2013b).

11Sobre o assunto consultar o trabalho de Ribas (2015).

12 Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) foi um economista britânico que no início do século XIX desenvolveu a teoria de 

que as populações humanas cresciam em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em 

progressão aritmética. Assim, o aumento da produção de alimentos seria menor do que o crescimento populacional 

do mundo. Malthus propunha como solução, restringir o crescimento das populações por meio do “controle moral”, o 

que implicava no abandono das práticas sexuais para diminuir o número de nascimentos e controlar o crescimento 

total de habitantes. Malthus defendia, também, a ideia de que as populações pobres eram as grandes responsáveis 

pelo excesso de gente no mundo. Karl Marx, em contraposição à Malthus, armava que o problema da fome e da 

miséria no mundo não residia na falta de alimentos nem era culpa do excesso de gente, mas causado pela má 

distribuição de renda e ao acesso aos bens de consumo. O problema residia, portanto, nas desigualdades 

econômicas. Sobre a temática consultar a obra panorâmica de CORRADO, Gini. Esquemas teóricos y problemas 

concretos de la poblacion. Madri: Aguilar, 1983. 

13Nos primeiros anos do governo de Lênin várias demandas importantes para a emancipação das mulheres foram 

atendidas na Rússia: o aborto foi liberado, o casamento religioso abolido, a união não legalizada reconhecida da 

mesma maneira que o casamento civil; a mulher deixou de ser obrigada a adotar o nome do marido, salvo nos casos 

em que assim o desejasse, sendo possível uma troca de sobrenomes entre cônjuges; o divórcio era livre. O governo 

stalinista revogou a maioria dessas conquistas, além de aprofundar a propaganda que reforçava o papel tradicional 

das mulheres como mães e donas de casa. A esse respeito, ver: SOARES, Aline Monge. Discussões sobre políticas para 

mulher e família na Rússia revolucionária. Marília: Dissertação de Mestrado em Educação. UEP, 2012. 

14 Sobre as tensões em torno da “questão feminina” existentes no PCB e nas organizações femininas ligadas ao Partido, 

principalmente a partir de 1935, ver, dentre outras: Abreu (2008), Alves (2015), Bernardes (1995), Costa (2014) e Soihet 

(2013b). 

15Em sua biograa Pagu faz o seguinte relato sobre que considerou uma “manipulação sexual” e “autoritária” 

promovida pelos dirigentes pecebistas: “Estou de acordo com o sacrifício total, se se tratasse de uma coisa que valesse 

a pena, se se tratasse de vidas, num momento de luta armada, em plena revolução. Mas assim, para obter ridículas 

informações, que nem sequer se sabe se serão aproveitadas, eu acho que é exigir demais das mulheres 

revolucionárias. Eu não sou prostituta. [...] Pensam que uma aventura a mais ou a menos para mim não tem importância 

nenhuma. Uma mulher de pernas abertas: é o que vocês pensam” (GALVÃO apud FERRAZ, 2005, p. 226-227). 
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RESUMO

O processo de crime de deoramento instaurado em 1931 na 
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, requerido por Claudina, é 
a fonte principal deste artigo. Claudina lutou na Justiça por reparação 
do crime. O processo judicial revela as facetas das relações de gênero, 
raça e classe discutidos no artigo, bem como os discursos eugênicos e 
patriarcais que sustentavam as noções de culpa à mulher. O corpo é 
objeto de debate e subjetivação nas narrativas de época, cujos 
preconceitos reverberam até os dias atuais. 

Palavras-chave: Deoramento. Corporeidade. Relações de gênero e 
raça.

ABSTRACT

The deowering of crime proceedings in 1931 in the city of 
Cuiabá, State of Mato Grosso, required by Claudina, is the main source 
of this article. Claudina fought in court for the crime repair. The lawsuit 
reveals facets of gender relations, race and class discussed in this 
article, as well as eugenic and patriarchal discourses that supported 
the notions of guilt to women. The body is the subject of debate and 
subjectivity in the narratives of the time, whose prejudices reverberate 
to the present day.

Keywords: Deowering. Corporeality. Gender and race
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NOS PROCESSOS DE CRIMES DE 

DEFLORAMENTO EM CUIABÁ - (MT) 
1931 - 1934

http://imprensafeminista.com


INTRODUÇÃO

E
m 1931, Claudina Gonçalves de Queiroz, 18 anos, órfã de pai e mãe, registrou ocorrência 

na delegacia de polícia da cidade de Cuiabá (MT) contra Ênnio Gratidiano Dorilêo, 19 

anos, acusando-o de deorá-la. A partir dessa denúncia, conseguimos ter acesso a parte 

da história dessa gura feminina, cuja trajetória foi atravessada pela instauração de um processo 
1

judicial.

Conforme consta nos autos, havia cerca de um ano, aproximadamente, Claudina fora 

empregada como doméstica na casa dos pais de Ênnio, na povoação do Coxipó da Ponte, 

então distrito de Cuiabá. Desde então, nossa personagem vinha sendo cortejada por Ênnio com 

“galanteios”, com o m de ter com ela relações sexuais. Consta, inclusive, que certa vez o 

acusado chegou a agredi-la para satisfazer seus “instintos libidinosos”, nada conseguindo. Até 

que em abril de 1931, à noite, no portão da área ajardinada da casa de seus pais, onde com eles 

morava, desorou-a com “promessas de casamento”. No dia 8 de setembro do mesmo ano, 

Ênnio e Claudina voltaram a ter relações sexuais. Como consequência, Claudina prometeu 

oferecer notícia-crime na delegacia de polícia se o rapaz não cumprisse com a sua 

“responsabilidade”, a que Ênnio permaneceu indiferente. O resultado foi a instauração do 

processo-crime de deoramento no dia 11 de setembro de 1931, objeto de análise deste artigo.
3Conforme o Art. 267 do Código Penal de 1890 , o deoramento consistia em cópula 

carnal, completa ou incompleta, com moça virgem, menor de idade (até 21 anos), obtido por 

meio de “sedução, engano ou fraude”. Assim, a instituição jurídica só poderia tutelar caso 

houvesse provas materiais e, principalmente, provas morais da concretude do delito tipicado 
2

como crime de deoramento .

Do lado das provas materiais, tratava-se de realizar o referido “exame de deoramento” 

para vericar, em especial, os danos sofridos na membrana hímen, considerada na época o 

“selo” da virgindade, como também vericar, por meio de certidão de nascimento ou por 

“exame de idade” nos casos de ausência desse documento, a idade da ofendida. Quanto às 

provas morais, tratava-se de provar a “sedução, engano ou fraude” empregada por meio ou 

artifícios considerados idôneos pela jurisprudência para enganar a moça que se pretendia 

“abusar” ou “arrastar” para o ato sexual. Na maioria das vezes, utilizava-se a “promessa de 

casamento” para chegar ao m colimado. De toda forma, as provas morais seriam 

demonstradas a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas durante o 

processo judicial.

Em 1890, fora adotado no Brasil o primeiro Código Penal republicano, que modicava as 

leis dos crimes sexuais, vigorando até a adoção da Consolidação das Leis Penais, em 1932. Vale 

dizer que o início do século XX foi marcado por importantes transformações políticas, econômicas 

e sociais, principalmente com o processo de industrialização, que alterou as relações de trabalho 

e produção. O processo de modernização atravessou especialmente os grandes centros 

urbanos do país, com as reformas urbanas e higiênicas. Apesar de Cuiabá ser considerada uma 

cidade interiorana e tradicional, não cou imune às transformações que percorriam os estados 

brasileiros na época e, obviamente, não deixou de ser palco de desavenças familiares cujas 

soluções eram buscadas por meio de processos judiciais. 

Ao estudar sobre a “honra” e a “moralidade” da cultura popular no Rio de Janeiro de 

1928 a 1940, Sueann Caueld (2000) conta-nos que “possuir” sexualmente uma mulher virgem 

simbolizava que o “possuidor” a subtrairia à autoridade dos pais, passando a ser responsável pela 

ofendida. Joana Maria Pedro analisou o processo criminal instaurado devido ao deoramento de 

Joanna, com 13 anos em 1876, na capital catarinense. Ao longo do processo, o advogado de 

defesa do réu se utiliza de argumentos recorrentes à época, como: o comportamento da vítima 

era objeto de julgamento, pois se ela estava fora da proteção do lar e da família, era culpada 

pela “desonra”. Argumentos como esse perduraram por longa data e ainda encontram certa 

atualidade. Completa Pedro (1994, p. 144): “Essas articulações e semelhanças apontavam para 

uma construção hegemônica que permeava a sociedade da época, e que produzia essas 

imagens de mulher, a qual, diversamente dos homens, possuía a honra no uso do seu sexo”.

No Brasil daquele momento, a “honra perdida” parecia constituir o centro das disputas na 

esfera jurídica. Nos casos de “perda” da virgindade feminina, o casamento era o meio de garantir 

uma reparação para que a moça não se tornasse uma “perdida”, isto é, não desembocasse no 
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caminho da prostituição – pois uma moça não virgem era preterida para o casamento, condição 

segura para se terem lhos legítimos. Quando o rapaz se recusava a casar, era em defesa da 

honra e da dignidade familiar que se acionava a Justiça brasileira.

Mulheres como Claudina, que tiveram a coragem de ir à delegacia fazer a denúncia da 

sua “desonra”, passavam ainda por vários estágios até o m do processo judiciário: auto de 

exame de deoramento, termo de declaração prestado pela deorada, termo de declaração 

prestado pelo deorador, testemunhas, relatórios, etc. O que signica dizer que não bastava 

somente a palavra da deorada Claudina para provar o abuso sofrido – mais ainda em se 

tratando de uma “moça de cor”, vinda de uma classe considerada “inferior” e empregada 

doméstica na casa de Antonio, pai de Ênnio. Era preciso, portanto, todo um aparato médico e 

jurídico para provar a veracidade da sua denúncia e do seu testemunho.

Em outras palavras, não bastava que Claudina oferecesse notícia-crime contra o autor 

de sua “desonra”, era preciso que fosse examinada por médicos legistas para comprovar a 

veracidade do delito sofrido, para que se anexasse o parecer médico ao processo judicial. 
4

Também era necessário que sujeitos homens , considerados de boa índole perante a sociedade, 

fossem inquiridos com a nalidade de testemunhar sobre o comportamento da querelante e 

sobre o quadro de relação esboçado entre ambos – “vítima” e “acusado” –, em sociedade.

OS MEANDROS DO PROCESSO
O que chama atenção nesse processo judicial é justamente a argumentação 

arquitetada pelo advogado de defesa de Ênnio. Nesse ponto, percebemos toda uma prática 

discursiva não somente do advogado de defesa do acusado, mas também de suas testemunhas 

de defesa, que procuraram desqualicar Claudina como se fosse uma justicativa para o 

deoramento e/ou uma maneira de amenizar a sentença do deorador. 

Emiliano, primeira testemunha de defesa a depor, armou que “com elle depoente quis 

ella ter relações sexuais, não conseguindo os seus intentos por ter o depoente a repellido, que 
5

nada mais sabe a respeito do facto delictuoso” . O advogado de defesa do réu se utilizou desse 

testemunho para colocar em dúvida o autor do deoramento de Claudina, ao indagar que 

“sendo Claudina de máu procedimento, já tendo mesmo procurado ter relações sexuais com 

Emiliano (1ª testemunha, e quem sabe o que sucedeu desse insistente convite a Emiliano?), como 

imputar o crime a Ênnio que de pouco conhecia Claudina?”. Além do mais, sugere que ela 

poderia ter perdido sua virgindade com objeto fálico.

[…] teríamos ainda em defesa do acusado o que nos ensina o abalizado autor do 
“Homossexualismo”, Dr. P. de Almeida, quando nos diz: “Ás mulheres normalmente 
conformadas, que se entregam ao pecado de ONAN, não basta a atrição clitoriana: é 
preciso que alguma cousa venha preencher o papel do orgão viril por sua introdução na 
vagina. Daí esse fálos usado desde os mais remotos tempos, e ainda hoje em franco 
comércio nas principais cidades. A proposito deste instrumento, tão caro as sacerdotisas de 
ONAN, cumpre acrescentar que se tornou legendário o Pará, pátria da borracha, por ter sido 
o primeiro a fornecer á indústria nacional e estrangeira matéria prima para esse artefato”

E ainda reforçou: “Vem ainda ao encontro da nossa convicção de não ser Ênnio 

culpado, a armação de Viveiros de Castro, na sua citada obra: 'O rompimento do hymen pode 

se dar por outro instrumento que não o penis'”. O advogado utilizou-se desses argumentos para 

questionar a veracidade dos fatos, pois se o deoramento se estendia apenas ao rompimento do 

hímen, como poderia este já não ter sido rompido anteriormente, visto que a penetração é o 

meio utilizado para qualicar se uma moça seria virgem ou não? Se pelo “exame pericial verica-

se que um dos rompimentos do hímen já se achava cicatrizado”, como poderia seu cliente ter 

sido o autor do deoramento imputado? Além do mais, se Claudina era uma moça de “mau 

procedimento”, tendo mesmo procurado Emiliano para ter relações sexuais, quem garante que o 

mesmo tenha resistido aos deleites das volúpias propostas por ela? Questiona-se, então, se a 

testemunha teria realmente resistido, mas não se coloca em questão se ela de fato o seduziu.

Enm, como se não bastassem todas essas questões levantadas para pôr em dúvida a 

“honra” de Claudina, o advogado de defesa do acusado acrescenta ainda que o referido artigo 
6267  exigia que o consentimento do ato sexual fosse obtido por meio de sedução, fraude ou 

engano, ou seja, esse “engano” teria sido a promessa de casamento para se chegar ao m 

colimado. Nesse sentido, o advogado foi enfático:
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Pergunto: houve essa promessa? Ênnio podia prometer casamento a Claudina, moça de 
côr, da última camada social, sua empregada, e que vive perambulando pela cidade e 
povoações, oferecendo o que ela hoje reclama (1ª testemunha)? Não, o seu amor próprio 
repeliria. Pergunto ainda: Claudina podia acreditar nessa promessa, caso houvesse, do seu 
senhorio? Não, ela não seria capaz de tamanha ingenuidade, aos seus 20 anos de idade.

Então, no discurso autorizado do advogado, jamais Ênnio prometeria casamento a uma 

“moça de côr”, pertencente a uma camada social considerada inferior e, ainda, empregada 

doméstica de sua família. A alegação de que ela teria sido vista em local público à noite também 

dizia de onde ela não deveria estar. Anal, seu cliente não poderia se casar com uma moça que 

saía por aí oferecendo o seu “bem precioso”. E Claudina, que ousou reclamar, não soube se 

colocar no seu lugar inferior de submissa e empregada – assim entendia o egrégio defensor das 

causas masculinas. 

Esses aspectos apontados pelo advogado de defesa revelam uma prática discursiva 

presente nos processos de crimes sexuais desse período, que tinha como estratégia desqualicar 

a deorada para que não houvesse a condenação do deorador perante a Justiça. 

É a partir desse processo judicial e, principalmente, pelos argumentos construídos pelo 

advogado de Ênnio, que levantamos algumas questões: Por que é importante apontar as 

diferenças raciais? E o que a diferença de classe, considerando o fato de Claudina ser 

empregada doméstica, tem a ver com os elementos que a condenam? O gênero é o grande 

fator de desigualdade sexual e social? 

COLONIALIDADE E CORPOREIDADE: RELAÇÕES DE GÊNERO E RAÇA
A partir das questões levantadas, procuramos pensar sob o enfoque da denição de 

colonialidade proposto por Aníbal Quijano (2009). Conforme esse sociólogo peruano, o termo 

“colonialidade” tem origem e ganha proporção mundial a partir da América, devendo ser 

entendido como 

 […] um dos elementos constitutivos e especícos do padrão mundial do poder capitalista. 
Sustenta-se na imposição de uma classicação racial/étnica da população do mundo 
como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e 
dimensões, materiais e subjectivos, da existência social e quotidiana e da escala societal 
(QUIJANO, 2009, p. 73)

Quijano (2005) reforça, ainda, que a expansão do colonialismo europeu conduziu à 

elaboração da perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela a elaboração teórica da 

ideia de raça como naturalização das relações coloniais de dominação. Mais tarde, Quijano 

(2009, p. 73) observa que a colonialidade deve ser entendida como um termo diferente de 

“colonialismo” (ainda que engendrada dentro deste), pois este último nem sempre implica 

relações racistas de poder, referindo-se a “uma estrutura de dominação/exploração onde o 

controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma população 

determinada domina outra de diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, 

localizadas noutra jurisdição territorial”.

Quijano (2009) diz que com a constituição da América Latina, vemos o capitalismo 

mundializar-se, cando seus centros hegemônicos localizados nas zonas situadas acima do 

Atlântico (que mais tarde se identicariam como Europa) e, a partir de então, seu novo padrão 

de dominação acaba por estabelecer também a colonialidade e a modernidade. Grosso 

modo, a modernidade, o capitalismo e a América Latina emergem ao mesmo tempo e com eles 

surgem novas identidades:

No decurso da evolução dessas características do poder actual foram-se congurando 
novas identidades societais da colonialidade – índios, negros, azeitonados, amarelos, 
brancos, mestiços – e as geoculturais do colonialismo, como América, África, Extremo 
Oriente, Próximo Oriente (as duas últimas, mais tarde, Ásia), Ocidente ou Europa (Europa 
Ocidental, depois). E as relações intersubjectivas correspondentes, nas quais se foram 
fundindo as experiências do colonialismo e da colonialidade com as necessidades do 
capitalismo, foram-se congurando como um novo universo de relações intersubjectivas de 
dominação sob hegemonia eurocentrada. Esse especíco universo é o que será depois 
denominado como a modernidade (QUIJANO, 2009, p. 74)

Segundo o Quijano, temos um modo de produção do conhecimento chamado 
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eurocêntrico, pois a partir desses centros hegemônicos de poder foram produzidos 

conhecimentos denominados como a única racionalidade válida e como emblema da 

modernidade que, consequentemente, acabavam por naturalizar identidades e as experiências 

dos indivíduos nesse padrão de poder. 

Desde o século XVIII, sobretudo com o Iluminismo, no eurocentrismo foi-se armando a 
mitológica ideia de que a Europa era pré-existente a esse padrão de poder, que já era antes 
um centro mundial de capitalismo que colonizou o resto do mundo, elaborando por sua 
conta, a partir do seio da modernidade e da racionalidade. E que nessa qualidade, a Europa 
e os europeus eram o momento e o nível mais avançados no caminho linear, unidireccional e 
contínuo da espécie. Consolidou-se assim, juntamente com essa ideia, outro dos núcleos 
principais da colonialidade/modernidade eurocêntrica: uma concepção de humanidade 
segundo a qual a população do mundo se diferenciava em inferiores e superiores, irracionais 
e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos (QUIJANO, 2009, p. 75, grifo do 
autor)

É nesse ponto que as propostas latino-americanas de teóricos como Quijano partem da 

tentativa de pensar as questões emergentes com o capitalismo da perspectiva de uma 

racionalidade não eurocêntrica. Nessa direção, suas ponderações se tornam importantes para a 

proposta desta pesquisa, na medida em que procuramos questionar a colonialidade do poder 

que se estabelece na defesa arquitetada pelo advogado de Ênnio, colocando em xeque esse 

saber produzido nos centros hegemônicos de poder. 

Quijano (2009, p. 76) nos diz que é importante perceber o “poder” enquanto um espaço 

de relações sociais de exploração/dominação/conito que se articulam em torno da disputa 

pelo controle dos seguintes meios de existência social:

1) o trabalho e os seus produtos; 2) dependente do anterior, a 'natureza' e os seus recursos de 
produção; 3) o sexo, os seus produtos e a reprodução da espécie; 4) a subjectividade e os 
seus produtos, materiais e intersubjectivos, incluindo o conhecimento; 5) a autoridade e os 
seus instrumentos, de coerção em particular, para assegurar a reprodução desse padrão de 

7relações sociais e regular as suas mudanças.

Levando em conta esses meios de existência social, é preciso levantar duas questões 

essenciais para esta investigação: Por que é importante ao “conhecimento”, principalmente o 

jurídico, reforçar a classicação dos indivíduos em raças distintas (assim como imposto pelos 

centros hegemônicos)? Por que as autoridades judiciais intervinham a partir de seus instrumentos 

normativos na vida sexual dos indivíduos?

Em primeiro lugar, vale frisar que não existe um padrão dentro do qual seus componentes 
8

se relacionem de determinado modo ao longo do tempo . Mas, pelo contrário, trata-se de 

perceber que existem histórias especícas e espaços-tempos distintos entre si, de modo que há 

diferenças, descontinuidades, incoerências em cada momento e ao longo do tempo. 

Quijano (2009, p. 101) nos dá como exemplo o próprio desenvolvimento histórico da 

América e do capitalismo mundial, colonial e moderno, no qual os indivíduos se classicam e são 

classicados segundo três linhas diferentes:

[…] trabalho, raça, gênero. A idade não chega a ser inserida de modo equivalente nas 
relações societais de poder, mas sim em determinados meios do poder. Esta articulação 
estrutura-se em torno de dois eixos centrais: o controlo de produção de recursos de 
sobrevivência social e o controlo da reprodução biológica da espécie. O primeiro implica o 
controlo da força de trabalho, dos recursos e produtos do trabalho, o que inclui os recursos 
'naturais' e se institucionaliza como 'propriedade'. O segundo implica o controlo do sexo e 
dos seus produtos (prazer e descendência), em função da 'propriedade'. A 'raça' foi 
incorporada ao capitalismo eurocentrado em função de ambos os eixos. E o controlo da 
autoridade organiza-se para garantir as relações de poder assim conguradas

9
Percebemos, nesse ponto, que as “classes sociais”   são e estão articuladas de forma  

heterogênea, conituosa e descontínua no espaço e no tempo. O que signica dizer, conforme 

Quijano (2009, p. 101), que as relações de poder “mudam ou podem mudar em cada uma dessas 

instâncias em função das suas cambiantes relações com cada um dos outros”.

É importante compreendermos que os meios pelos quais as pessoas chegam a ocupar 

total ou parcialmente um lugar ou um papel de controle nas malhas do poder são conituosos, 

pois consistem em disputas, violentas ou não. Conforme o lósofo Michel Foucault (2014, p. 104), 

nas malhas do poder há uma multiplicidade de pontos de resistência,
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[…] que representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de 
10saliência que permite a preensão.  Esses pontos de resistência estão presentes em toda rede 

de poder. Portanto, não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – alma 
da revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim resistências, no 
plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, 
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, 
interessadas ou fadadas ao sacrifício; por denição, não podem existir a não ser no campo 
estratégico das relações de poder

O que signica dizer que a resistência nem sempre compreende uma negação, mas 

processos de criação do novo, de transformação da situação. De toda forma, é preciso 

apreender que as mesmas pessoas ocupam posições diferentes em cada meio da existência 

social. Exemplo: os indivíduos podem exercer uma função ou papel em relação ao trabalho e 

outro completamente diferente em relação ao gênero. O controle da economia e do gênero 

está na matriz colonial de poder, segundo Mignolo (2014).

Conforme Quijano (2009), essa distribuição e redistribuição das pessoas nas relações de 

poder varia de acordo com os processos de classicação, desclassicação e reclassicação 

social de uma população. Tais processos se associam ou dissociam das três instâncias centrais 

(trabalho, raça, gênero) das quais se ordena o complexo exploração/dominação/conito.

Das três instâncias, é o trabalho, ou seja, a exploração/dominação, o que se coloca como o 
meio central e permanente. A dominação torna possível a exploração e não a encontramos 
actuando separadamente senão em casos raros. As outras instâncias são, antes do mais, 
instâncias de dominação, já que a exploração sexual, especicamente, é descontínua. Ou 
seja, enquanto a relação de exploração/dominação entre capital-trabalho é contínua, o 
mesmo tipo de relação homem-mulher não acontece em todos os casos, nem em todas as 
circunstâncias; neste sentido, não é contínua. Também na relação entre 'raças' se trata, 
antes do mais, de dominação. Finalmente, a articulação entre instâncias de exploração e 
dominação é heterogénea e descontínua. Da mesma maneira, a classicação social como 
um processo em que as três instâncias estão associadas/dissociadas tem também, 
necessariamente, essas características (QUIJANO, 2009, p. 104)

Todavia, María Lugones assevera que embora Quijano tenha previsto a 

intersecionalidade entre os eixos, não considerou as diferenças na mesma categoria. Haja vista 

que as interseções entre raça e gênero, por exemplo, acabam por invisibilizar as mulheres negras, 

pois existe sempre uma hierarquia. Algumas feministas negras têm alertado para essa tendência 

perigosa de homogeneizar as categorias. Portanto, para Lugones (2014, p. 22),  “el eje de 
11colonialidad no es suciente para dar cuenta de todos los aspectos del género”.

En la intersección entre 'mujer' y 'negro' hay una ausencia donde debería estar la mujer negra 
precisamente porque ni 'mujer' ni 'negro' la incluyen. La intersección nos muestra un vacío. 
Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se pierde, nos queda por 
delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, de ese modo, evitar la 
separabilidad de las categorías dadas y el pensamiento categorial. Solo al percibir género y 
raza como entretramados o fusionados indisolublemente, podemos realmente ver a las 
mujeres de color. Esto implica que el término 'mujer' en si, sin especicación de la fusión no 
tiene sentido o tiene un sentido racista, ya que la lógica categorial históricamente ha 
seleccionado solamente el grupo dominante, las mujeres burguesas blancas heterosexuales 
y por lo tanto ha escondido la brutalizacion, el abuso, la deshumanización que la 

12colonialidad del género implica  (LUGONES, 2014, p. 21)

Em se tratando de questões relacionadas ao início do século XX no Brasil, é importante ter 

em mente que estava em voga o discurso eugênico, cujo desdobramento inferia nas tipologias 

físicas que levavam em consideração a cor da pele, o formato do crânio, a estatura e o 

comportamento, como salienta Durval Albuquerque Júnior (2003). A miscigenação era 

entendida ora como possibilidade de degeneração racial, ora como melhoria da raça, visto que 

a cor preta ou negra era colocada como inferior. Daí, podemos conjeturar, o porquê de o 

advogado de defesa do acusado chamar atenção para a cor de pele de Claudina, como forma 

de inferiorizá-la diante de Ênnio.

Vale ressaltar que na época da instauração do processo judicial, no Brasil buscava-se 

construir uma identidade nacional e modernizar o país. Muitos intelectuais da época, como 

Hernani de Irajá, Renato Kehl, Afrânio Peixoto, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, Silvio Romero, 

Oliveira Vianna, entre outros, propagandearam a eugenia pelos estados brasileiros. Defendia-se 

a miscigenação como uma forma de evolução social que estava ligada a uma suposta 

evolução biológica. Para os eugênicos, a miscigenação, quando necessária, era um recurso 
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para melhorar a raça (através do processo de branqueamento).

De acordo com Kabengele Munanga, esse conceito de raça foi cunhado no contexto 

do debate eugênico dos anos 1920, embora sua origem derive do mito bíblico de Noé.

A classicação da humanidade em raças hierarquizadas desembocou numa teoria 
pseudocientíca, a raciologia, que ganhou muito espaço no início do século XX. Na 
realidade, apesar da máscara cientíca, a raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário do 
que cientíco, pois seu discurso serviu mais para justicar e legitimar os sistemas de 
dominação racial do que como explicação da variabilidade humana. Gradativamente, os 
conteúdos dessa doutrina chamada ciência começaram a sair dos círculos intelectuais e 
acadêmicos para se difundir no tecido social das populações ocidentais dominantes. 
Depois foram recuperados pelos nacionalismos nascentes como o nazismo para legitimar as 
exterminações que causaram à humanidade durante a Segunda Guerra Mundial 
(MUNANGA, 2003, p. 5)

O monopólio do poder nada tem a ver com a biologia, nem com a “natureza” 

(“naturalização” das categorias sociais), mas com disputas pelo controle dos meios sociais. A 

produção da categoria “raça” a partir do fenótipo, para Quijano (2009, p. 106-107), remonta à 

constituição da América e a mundialização do poder capitalista:

As diferenças fenotípicas entre vencedores e vencidos foram usadas como justicação da 
produção da categoria 'raça', embora se trate, antes do mais, de uma elaboração das 
relações de dominação como tais. A importância e a signicação da produção desta 
categoria para o padrão mundial do poder capitalista eurocêntrico e colonial/moderno 
dicilmente poderia ser exagerada: a atribuição das novas identidades sociais resultantes e 
sua distribuição pelas relações do poder mundial capitalista estabeleceu-se e reproduziu-se 
como a forma básica da classicação societal universal do capitalismo mundial; 
estabeleceu-se também como o fundamento das novas identidades geoculturais e das suas 
relações de poder no mundo. E, também, chegou a ser a parte por detrás da produção das 
novas relações intersubjectivas de dominação e de uma perspectiva de conhecimento 
mundialmente imposta como a única racional

Apontar as diferenças fenotípicas e constituir novas identidades sociais e geoculturais 

foram uma forma de sustentar e legitimar o padrão de poder eurocêntrico, material e 

intersubjetivo, que acabava por invadir cada área da existência social. A população passou a ser 

classicada em identidades “raciais”, e as diferenças de “fenótipos” (principalmente a “cor” da 

pele, por ser mais visível) foram usadas para dividir os dominantes/superiores “europeus” e os 

dominados/inferiores “não europeus”. Aos primeiros deu-se o atributo de “raça branca” e aos 

outros (negros e índios), o atributo de “raças de cor”.

Assim, como poderia Ênnio prometer casamento a alguém que, por causa da sua “cor” 

de pele, era considerado inferior? E, ainda, na hierarquia de gênero, a mulher também era 

considerada inferior ao homem. Quijano (2009, p. 113) nos oferece um caminho para reetir ao 

chamar nossa atenção para o “corpo” humano, o que implica algo muito material:

A 'corporalidade' é o nível decisivo das relações de poder. Porque o 'corpo' implica a 
'pessoa', se se libertar o conceito de 'corpo' das implicações misticadoras do antigo 
'dualismo' eurocêntrico, especialmente judaico-cristão (alma-corpo, psique-corpo, etc.). E 
isso é o que torna possível a 'naturalização' de tais relações sociais. Na exploração, é o 
'corpo' que é usado e consumido no trabalho e, na maior parte do mundo, na pobreza, na 
fome, na má nutrição, na doença. É o 'corpo' o implicado no castigo, na repressão, nas 
torturas e nos massacres durante as lutas contra os exploradores. Pinochet é um nome do 
que ocorre aos explorados no seu 'corpo' quando são derrotados nessas lutas. Nas relações 
de género, trata-se do 'corpo'. Na 'raça', a referência é ao 'corpo', a 'cor' presume o 'corpo'

É o corpo de Claudina que foi examinado minuciosamente pelos olhares ávidos dos 

médicos legistas para saber, pelos sinais do corpo, se ela era ou não moça honrada. Eles 

precisavam saber, então, se a vagina havia sido violada pelo falo (representação de poder). 

Necessitava-se da prova material do deoramento. O corpo da mulher, tido como propriedade 

do homem (pai ou marido), não deveria ser violado por outro, mesmo que houvesse 

consentimento.

Podemos dizer, no caso do exame médico-legal, que este propunha um terceiro termo, 

que não era nem um poder médico, nem um poder judiciário, mas o que Foucault (2010, p. 36) 

denomina de “poder de normalização”. Ora, esse poder não vai controlar o crime, mas o 

indivíduo errante, indisciplinado, desordeiro. Esse poder de normalização era aplicado à 

sexualidade, às técnicas de normalização da sexualidade.
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Em outras palavras, existia uma invenção das tecnologias de poder no século XVIII, que se 

tratava de incluir, de observar, de formação do poder e do saber, que visava tecer sobre o corpo 

e a sexualidade essa mecânica dos aparelhos disciplinares para produzir efeitos de 

normalização. Como, por exemplo, o que Foucault (2014, p. 113) denomina de “histerização do 

corpo da mulher”,

[…] tríplice processo pelo qual o corpo da mulher foi analisado – qualicado e desqualicado 
– como corpo integralmente saturado de sexualidade; pelo qual este corpo foi integrado, 
sob o efeito de uma patologia que lhe seria intrínseca, ao campo das práticas médicas; pelo 
qual, enm, foi posto em comunicação orgânica com o corpo social (cuja fecundidade 
regulada deve assegurar), com o espaço familiar (do qual deve ser elemento substancial e 
funcional) e com a vida das crianças (que produz e deve garantir por meio de uma 
responsabilidade biológico-moral que dura todo o período da educação)

Foucault (2014), ao introduzir seu conceito de “biopolítica”, nos mostra que para se 

imporem como tais, os programas de eugenia, mediante uma tecnologia de poder e de saber 

inventada por ela própria, procuravam investir na normalização do sexo (principalmente o sexo 

feminino), visando controlar as relações conjugais e a natalidade. Daí, o projeto médico-jurídico, 

mas também político, de administrar o sexo e sua fecundidade e de manter a ordem familiar, pois 

esses teriam uma “responsabilidade biológica” com a reprodução da espécie e, 

consequentemente, com o progresso do país. 

Assim sendo, tem-se, no nal do século XIX e início do XX, um sistema de “disciplina-

normalização”, como observa Foucault (2010), a partir do direito e da medicina, que instaurou um 

mecanismo de poder realmente produtivo, que em suas técnicas e métodos tendia a criar, 

fabricar, produzir corpos: maneiras de ser, de se relacionar, de se portar, de sentir, de viver. E, 

portanto, mediante esses mecanismos de poder e sob seus efeitos, estabeleceu-se e tentou-se 

praticar uma “disciplina-normalização” no domínio sexual e comportamental. 
13

A sociedade patriarcal  legitimou o pensamento social de dominação masculina, tanto 

pelo viés informal como pelo viés institucional, através da igreja, da família, da educação, dos 

códigos jurídicos, produzindo e reproduzindo discursos e valores tidos como “naturais”, 

inuenciando as práticas coletivas. O próprio corpo da mulher e as vestimentas desse corpo 

foram carregados de uma signicação moral. Idealizou-se a mulher contida, com 

comportamento submisso, com uma sexualidade assexuada, que não exprimia suas emoções e 

controlava as explosões das pulsões corporais e o desejo.

A história de Claudina chega até nós no momento em que seu corpo se tornou eixo de 

conhecimento (médico/jurídico), do qual esperava-se subtrair a verdade: se Ênnio era culpado 

ou inocente. O seu corpo é atravessado por objetos de conhecimento, técnicas de 

cienticidade, conceitos sobre a sexualidade e, nalmente, domínios de saber.

Sob a égide discursiva desses saberes autorizados, para o médico legista Ascânio Peixoto 

(1913, p. 26), a título de exemplo, a vagina não tinha outro desempenho senão a “função passiva 

de passagem”:

Todos nós sabemos que a vagina tem uma serventia única: – a função passiva de passagem; 
– a qual, fora dos trâmites dos estados propriamente patológicos, ritua-se [sic] 
invariavelmente por uma ordem cronológica necessária e bastante para a ecácia da 
procriação da espécie. Única no ponto de vista da relação que há entre aquele órgão 
feminino e os corpos que o atravessam, a função passiva da vagina é tríplice no ponto de 
vista da qualidade desses mesmos corpos. Em primeira linha, com o despontar da vida sexual 
da mulher, vem a passagem do sangue menstrual, que, resultando dum estado hiperemico 
local, correlativo do trabalho de ovigenes e expulsiva e periódica, lavra o auto de agrância 
do orgasmo venereo em força potencial no sêr siológico da jovem, que, assim, começa a 
denir a sua existência, até então obumbrada pelas ilusões místicas da innocencia [sic]. Em 
segundo logar vem a passagem do membro viril em erecção, que solicita materialmente a 
transformação das energias latentes do organismo feminino, em verdadeiras explosões de 
força actual que revigoram o corpo da mulher e completam a sua existencia física com o 
termo ultimo desse gozo contingente: – a concepção. É então que a evolução gravídica 
termina com a passagem, atravez da vagina, do novo indivíduo formado

Juntamente com a “função passiva de passagem”, a postura da mulher durante a 

relação sexual também deveria ser “passiva”, uma vez que cabia ao homem, revestido de 

“macho”, com toda a sua virilidade, desempenhar o papel ativo na relação. Era a ele que 

caberia incitar, excitar e penetrar. Para ele, a mulher deveria ser recatada e do lar. E, mesmo se 
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houvesse o ato carnal, deveria envergonhar-se de sua nudez e se manter em atitude passiva, pois 

ao homem se reservava a posição de “dominar” e “possuir”, a mulher deveria entregar-se e ser 

possuída.

Vale ressaltar que quando inventaram o termo ninfomania (MARQUES, 2015), no século 

XVIII, havia um sentido de patologia atribuído às mulheres que buscavam prazer nas relações 

sexuais, porque o “normal” seria ela ser passiva. O prazer implicava desejo e atitude dela. Até da 

maternidade, parte da “natureza da mulher”, tentou-se desvincular o prazer sexual. Laqueur 

(2001, p. 13-15) ilustra esse aspecto com um bom exemplo ao contar a história da lha dos donos 

de uma hospedaria francesa que teria sido engravidada por um monge. Durante a noite, o 

religioso havia velado o corpo da jovem, que fora dada como morta, mas na hora do 

sepultamento ela despertou de um possível coma. O caso analisado por Antoine Louis, em 1752, 

seria uma fraude, uma trama dos dois amantes para poderem realizar o ato sexual proibido. Mas 

em 1836, outro médico, dr. Michel Ryan, utiliza o mesmo caso para provar que mulheres insensíveis 

podiam conceber, não havendo necessidade do orgasmo, como antes se acreditava. De fato, o 

prazer sexual das mulheres foi um mistério para a ciência médica até o século XVI. Só em 1561 o 

anatomista italiano Gabriele Falloppio publicou a primeira descrição minuciosa do clitóris 

(SEVELY, 1987, p. 32). Até então, predominava a interpretação de Galeno, do século II, de que 

havia um único sexo, diferenciado apenas na apresentação: no homem, o sexo era para fora (o 

pênis) e, na mulher, para dentro (vagina).

Perante o Código Penal de 1890, a instituição jurídica só poderia tutelar diante do delito 

tipicado como crime de deoramento caso houvesse provas materiais e, principalmente, provas 

morais que comprovassem a inexperiência e recato da ofendida. Nesse sentido, eram 

exatamente as condições personalíssimas da ofendida que condicionariam à jurisprudência 

analisar as circunstâncias anteriores e atenuantes do delito. Em nenhuma hipótese a lei 

protegeria a “donzela” que exercesse a “função ativa” na relação sexual ou que se entregasse 

ao apetite masculino pelos “impulsos irrefreáveis” de sua natureza.

Eram a “função passiva de passagem” feminina e a função de penetrar masculina, 

aparentemente naturais, que diferenciariam os sexos socialmente nos processos-crimes de 

deoramento. De um modo geral, em processos de deoramento, assim como no conhecimento 

cientíco desse período, a vagina era entendida como restrita à passagem do membro viril do 

homem. Por sua vez, era esse acontecimento que deveria ser analisado pelos médicos legistas e 

levado a julgamento. Em outras palavras, era a penetração do “pênis em ereção” que deveria 

ser vericado nos exames de deoramento e, enfaticamente, somente a resposta positiva a essa 

questão é que se poderia dar continuidade ao processo jurídico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vemos a partir desse processo judicial toda uma gama de discursos que atravessam o 

corpo de Claudina, justicados por uma suposta moral de proteção à honra da mulher e, por 

extensão, da ordem familiar. Foram justamente essas proteções impostas e supostamente 

justicadas pelo Estado e pelas instituições (públicas e privadas) que construíram um discurso 

sobre a sexualidade feminina e, ao se construir tal discurso, controlava-se não só a mulher, mas 

também o homem, no sentido de preservar seu papel viril.

O processo analisado se estendeu por quase três anos. Tanto Claudina como Ênnio 

apresentaram advogados e testemunhas. Várias versões foram construídas, cada parte 

mostrando o seu lado e sua verdade. Ênnio foi inocentado no dia 5 de maio de 1932. O juiz 

entendeu que não havia prova do elemento moral do crime – a promessa de casamento. O 

promotor de justiça Theodorico Rodrigues Correa da Costa, no dia 16 de janeiro de 1934, interpôs 

recurso ao Superior Tribunal de Justiça, visto não se conformar com a decisão, como também 

requerer vista dos autos, em tempo oportuno. Ele instruiu o recurso a partir do relatório do 

delegado A. Martins da Fonseca (após ouvir Claudina; Ênnio; Hid; Licínio; Cleofas; Clovis), de 13 de 

outubro de 1931. 

Consta desse inquérito, procedido por esta Delegacia de Polícia, que o indiciado Ênnio 
Gratidiano Dorilêo é o autor do deoramento da menor Claudina Gonçalves de Queiroz, 
não só como nos esclarece as declarações de s. 5, como também as de s. 7, onde o 
indiciado confessa haver tido relações sexuais com a menor Claudina Gonçalves de 
Queiroz. Aqui em Cuiabá é muito comum um indivíduo causador da desonra de uma menor, 
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para se livrar da responsabilidade, dizer que a vítima já tinha tido relações com outrem; e a 
tal indústria do “ouvi dizer” e nesta particularidade vão trazendo a desgraça à muitas jovens 
que se deixam iludir com falsas promessas. Este, é um dos casos. As declarações de s. nos 
dizem que nunca ouviram dizer ser Claudina Gonçalves de Queiroz deshonrada. O próprio 
exame de corpo de delito confessa o deoramento recente, consubstanciado pelas 
declarações de s. 7, com as quais a Justiça terá campo amplo para agir. É uma afronta a 
nossa sociedade e é ao mesmo tempo levar para essa infeliz menor o caminho da 
Prostituição. São os corvos das pobres ingênuas mulheres incultas que ouvindo fantasiosas 
promessas, se deixam conduzir pelo caminho da lama e da Desgraça! Quantas infelizes 
mourejam no mercantilismo do corpo proveniente do abandono da Justiça, provocado por 
esses corvos que a sociedade alimenta. O indiciado Ênnio Gratidiano Dorilêo quer isentar-se 
por ser de condições sociais mais elevada, mas acima desta razão, está a razão do Direito, 
da Humanidade e da Justiça. Confessa o indiciado que teve por duas vezes relações com 
Claudina Gonçalves de Queiroz, e teve por “ouvi dizer” não ser mais virgem a sua vítima. Não 
procurou ele apurar ser ou não verdade tal difamação, e com este subterfugio, saciou seus 
instintos sexuais com a menor Claudina Gonçalves de Queiroz. Necessário se torna pôr-se um 
freio nesses caráteres para que a nossa sociedade possa viver tranquila e com o respeito que 
lhe é devido.

O relatório do delegado infere nas questões de gênero, raça e classe. Considerando a 

intersecionalidade dessas dimensões, Claudina estava numa relação desigual de forças por ser 

mulher, negra e pobre. O desfecho dessa história, ao menos no processo-crime, se dá no dia 16 de 

janeiro de 1934, com esse recurso interposto pelo promotor de justiça Theodorico Rodrigues 

Correa da Costa. Infelizmente não temos o desenlace para a história de Claudina e Ênnio, pois o 

processo termina com esse recurso de apelação. Todavia, Claudina não foi passiva no caso, ela 

mesma levou aos tribunais sua história de violação e desonra. É possível inferir que estava ciente 

das poucas chances que teria e teve, considerando que de todos os homens, que falam dela e 

por ela, apenas dois apresentam argumentos e ações em sua defesa. Tantas outras Claudinas 

foram silenciadas, por serem mulheres, negras e pobres. A atitude dela serve de exemplo à 

história e de motivação a outras mulheres e homens. 

NOTAS
 1Processo-crime de Ênnio Gratidiano Dorilêo, Cuiabá, Cartório do 6º Ofício, caixa 017, 1931. APMT – Arquivo do Estado 
de Mato Grosso. 

2 Outros processos de deoramento em Cuiabá foram estudados na pesquisa de Mestrado de Mayara Laet Moreira 
(2015).

3 Cf. Art. 267 (SOARES, 2004).

4 Testemunhas arroladas: Licínio do Couto, residente na cidade de Cuiabá, chauffeur, 21 anos, solteiro, declarou, por 
ouvir dizer, que Claudina era “desonrada”; Cleofas de Arruda, também residente em Cuiabá, comerciante, 26 anos, 
solteiro, declarou que nunca ouviu dizer nada sobre Claudina; Clovis Albernaz de Albuquerque, residente em Cuiabá, 
proprietário, 25 anos, solteiro, também declarou nunca ter ouvido dizer nada sobre Claudina; Hid Alfredo Soaf 
(conhecido como Alfredo Gottas) era tripulante de embarcação naval que viajava do Porto de Cuiabá ao de 
Corumbá, 24 anos, solteiro, deu testemunho de que conheceu Claudina na casa de José Faria Rejo, no Beco Quente, 
onde cou de pensão, mas que depois não soube que m havia tomado Claudina; e Emiliano Pereira Neves, chofer da 
“Fiat” em Cuiabá, 23 anos de idade.

5 Optamos por reproduzir as falas dos documentos conforme está, com a graa da época. 

 6Artigo do Código Penal de 1890, Título VIII – Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do 
ultraje público ao pudor, Capítulo I sobre os crimes de violência carnal, Artigo 267 sobre posse sexual mediante 
sedução, engano ou fraude, com pena de prisão celular de 1 a 6 anos (SOARES, 2004, p. 532-539).

7 Vale dizer, de acordo com Quijano (2009, p. 76), que “[…] o olhar eurocêntrico não conseguiu perceber todos esses 
meios na conguração do poder, porque foi dominado pela confrontação entre duas das principais vertentes de 
ideias: uma, hegemónica, o liberalismo; e outra, subalterna, ainda que de intenção contestária, o materialismo 
histórico”.

8 Como outras vertentes – liberalismo, materialismo histórico, marxismo, funcionalismo, estruturalismo – pensavam, que 
indicam a linhagem eurocêntrica em comum.

9 Classe social é entendida por Quijano (2009, p. 101) a partir da distribuição de poder entre as pessoas de uma 
sociedade que as classica socialmente, “determinando as suas recíprocas relações e gera as suas diferenças sociais”.

10 Ato de segurar, agarrar ou apanhar. Cf. FERREIRA (1999, p. 1.626).

11 “O eixo de colonialidade não é suciente para dar conta de todos os aspectos do gênero” (tradução nossa).
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12“Na interceção entre “mulher” e “negro” existe uma ausência onde deveria estar a mulher negra porque, 
precisamente, nem “mulher” nem “negro” a incluem. A interceção nos mostra um vazio. Por isso, uma vez que a 
intersecionalidade nos mostra o que se perde, nos deixa a tarefa de reconceitualizar a lógica da interseção para, desse 
modo, evitar a separação das categorias dadas e a noção categorial. Só ao perceber gênero e raça como 
entremeados ou fusionados indissociavelmente, podemos ver realmente as mulheres de cor. Isso implica que o termo 
“mulher” em si, sem especicação da fusão, não tem sentido, ou tem um sentido racista, já que a lógica categorial 
historicamente selecionou somente o grupo dominante, as mulheres burguesas brancas heterossexuais, e portanto 
escondeu a brutalização, o abuso, a desumanização que a colonialidade do gênero implica” (tradução nossa).

13  O feminismo surgido no Ocidente, especialmente a partir dos anos 1970, designa o patriarcado como uma 
organização social, em que os homens detêm o poder e as mulheres são subordinadas a eles (DELPHY, 2009, p. 173).

FONTES
Processo-crime de Ênnio Gratidiano Dorilêo, Cuiabá, Cartório do 6º Ofício, caixa 017, 
1931. APMT – Arquivo do Estado de Mato Grosso.
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CULTURA, MULHER E HISTÓRIA: NARRATIVAS E A 
REPRESENTAÇÃO FEMININA NUMA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA EM CAMPO GRANDE/MS

RESUMO

 Este artigo visa abordar a representação cultural feminina, a partir 
do contexto histórico da comunidade quilombola São Benedito, 
constituída pela ex-escrava “tia Eva”, em Campo Grande/MS. A 
proposição teórica e metodológica fundamenta-se na perspectiva da 
história das mulheres, da memória negra feminina e do espaço 
quilombola como um ' lugar de memória'.  O viés da cultura histórica, a 
complexidade em torno do feminino como representação efetiva das 
percepções sociais e étnicas encaminham para a problematização e 
visibilidade de discursos que se fundem no emaranhado de histórias de 
vida, na manutenção de práticas costumeiras, na composição das 
lideranças, na preservação de elementos 'sacralizados' na comunidade 
remanescente quilombola.

Palavras-chave: Representação feminina. Memória. Cultura 

ABSTRACT

This article aims to address women's cultural representation from 
the historical context of quilombo St. Benedict, made up of the former 
slave "Aunt Eva" in Campo Grande / MS. The theoretical and 
methodological proposal is based on the perspective of women's history, 
women's black and maroon memory space as a 'place of memory'. The 
bias of historical culture, the complexity around the female as an effective 
representation of the social and ethnic perceptions refer to the 
questioning and visibility of speeches that fuse the tangle of life stories, in 
maintaining customary practices, the composition of the leadership in 
preservation 'sacralized' elements in the remaining quilombo community.

Keywords: Female representation. Memory. Culture
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Escrever a história das mulheres? Durante muito tempo foi uma questão 
incongruente ou ausente. Voltadas ao silêncio da reprodução materna e  
doméstica, na sombra da domesticidade que não merece ser quanticada nem 
narrada, terão mesmo as mulheres uma história?( George Duby e Michelle Perrot)

A NARRATIVA, A MULHER, A MEMÓRIA

H
istória da Mulher, negra e alforriada. O questionamento de DUBY e PERROT (2009) 

impulsionam a problematização deste artigo sobre a representação da mulher, negra, 

alforriada, liderança quilombola, neste caso, a Eva Maria de Jesus.  Isso porque, a 

situação que muitas mulheres enfrentaram no período pós escravidão, manteve o panorama de 

diculdades, imposições  e desigualdades sociais, os quais inclusive Eva perpassou em sua 

trajetória.  

Assim, o objetivo deste artigo visa abordar a representação histórica dessa mulher, negra 

e alforriada que migrou do estado de Góias para Mato Grosso.  Temos como objeto de análise 

premente as narrativas e memórias sobre a história das mulheres, tendo a ex-escrava Eva Maria 
1de Jesus como foco central e tendo a comunidade 'Tia Eva' , fundada por esta mulher,  como 

contexto histórico em que se desenrolaram as histórias e memórias. Desta forma, 

metodologicamente dividimos o artigo em sub temas, que versam sobre a narrativa da história 

dessa mulher, as representações culturais, bem como da constituição da comunidade 

quilombola 'Tia Eva'. Pois, segundo SANTOS,( 2010, p 249/250):

foi na fazenda Ariranha, de propriedade de José Manoel Vilela, que nasceu, no ano de 1848, 
a escrava Eva (futura Eva Maia de Jesus – “tia Eva”). Criada, desde cedo, para os afazeres 
domésticos, a escrava Eva desempenhou várias funções na casa sede da fazenda. Já jovem 
assumiu os serviços na cozinha onde fazia vários doces	

Ao narrar a história de vida da ex-escrava, Santos ( 2010, p 254), destaca que: 'nos anos de 

1870, aos 22 anos, a escrava Eva deu à luz na fazenda Ariranha a sua primeira lha chamada 

Sebastiana. Posteriormente, nasceram Joana e Lázara. Como arma Seu Waldemar Bento de 

Arruda apud SANTOS ( 2010, p 358):

E caiu banha quente na perna dela, da tia Eva. Então ela cou com aquele queimado sem 
cicatrizar, e cou com mau cheiro a perna dela, porque eles eram muito enjoado, então ela 
cou trabalhando fazendo sabão. Aí zeram um ranchinho para ela lá no fundo do quintal 
da casa da fazenda, mas ali mesmo trabalhava, fazia sabão

A escrava Eva, almejando a liberdade e o sonho de possuir uma terra que fosse somente 

dos negros, começou a ser reconhecida, com o passar dos anos, como benzedeira, conforme 

assegura SANTOS (2010, p 258) ao trazer a narrativa do Sr Waldemar Bento de Arruda: 

A tia Eva tinha um dom de benzer, porque o dom quem dá é Deus, a pessoa já nasce com o 
dom de alguma coisa, naquele tempo benziam ventre virado, cobreiro, pasto, roça, aquela 
coisa toda, e ela era terrível nisso daí. Muita gente buscava ela, tinha até branco, o pessoal 
começou a chamar ela de tia Eva, era tia Eva prá lá e tia Eva pra cá	

Assim, pode-se dizer que cotidiano de ser escrava, agregava as funções do trabalho 

dentro e fora da casa, pois segundo GIACOMINI ( 1982, p 32):   

 a negra é coisa, pau para toda obra, objeto de compra e venda em razão de sua condição 
de escrava. Mas é objeto sexual, ama de leite, saco de pancada das sinhazinhas, porque 
além de escrava é mulher. evidentemente essa maneira de viver a chamada 'condição 
feminina' não se dá fora da condição de classe (...) e mesmo de cor

Em 1905, já alforriada, iniciou outra caminhada em sua vida, saindo dos campos de Góias 

em direção a Mato Grosso. Do percurso árduo, trazia consigo a esperança desse novo lugar. Eva, 

juntamente com suas três lhas e outras pessoas que a acompanhavam rumaram pelas estradas 

em meio às fazendas, trilhando um longo caminho até chegar ao que se conhecia ser a província 

do Mato Grosso. CONGRO,(2003, p. 23) arma que, “em 1872, a quase deserta região meridional 

da então província de Mato Grosso compreendia, apenas na vastidão dos seus trezentos mil 

quilômetros quadrados, aproximadamente, as vilas de Miranda, [...] e Santana de Paranaíba, 

além das povoações de Nioaque e Coxin”. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / - NDIHRNÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL 



Pode-se dizer que, o processo de caracterização do protagonista da mulher negra que 

foi ignorado durante muitos anos, teve na fundamentação do trabalho um dos elementos de 

diferenciação.  Essa concepção, segundo NEPUMUCENO (2012, P 385):

 iniciou-se a após abolida ocialmente a escravidão, em que o preconceito racial adquire 
nuances, interpondo obstáculos sutis, mas ecazes, aos que sonhavam com a mobilidade 
social sofregamente experimentada por algumas poucas famílias de descendentes de 
africanos no período imediatamente anterior. 	

Neste percurso histórico, ao recontar a trajetória da ex escrava, é importante 

fundamentar as representações culturais, as narrativas em torno da memória da comunidade e 

da própria Eva.  Isso porque, as lembranças individuais e coletivas das pessoas da comunidade 

contribuem para reforçar sentimentos de pertencimento, recusa de determinados conceitos e 

estereótipos, demarcando neste espaço de vivência, as fronteiras com outros lugares e sujeitos, 

assim como, da manutenção dos discursos e representações sobre Eva, a mulher negra que 

fundou a comunidade quilombola. 

A viagem até Campo Grande, destino nal desse grupo, durou alguns meses, pois o 

transporte da comitiva era de carros de boi e no meio do caminho as pessoas tinham que fazer 

roças para a alimentação da comitiva e até arrumavam serviços esporádicos. SANTOS (2010, p 

36) apresenta a vinda de Eva:

 Aí tocaram a carreta, cada um deu uma coisa e eles vieram. Aí veio embora do Estado de 
Goiás para cá, os crioulos vieram rosando pastos, amansando boi, fazendo cerca de arame, 
as crioulas vieram lavando roupa, e vieram naquela luta tremenda. (...). Eu sei que eles 
passaram por Coxim e depois chegaram aqui (Campo Grande) 

As possibilidades de se abordar a valorização da mulher,  contribui, como aponta 

COSTA(2003, p 195), “pois os estudos das mulheres, a história social e a dos feminismos, 

aproximados, serão, agora, os lugares principais de assentamento do conceito de gênero”. 

Entendendo e discutindo a complexidade de “ser homem e ser mulher”. Logo, no fazer da 

comunidade estão impressas as 'marcas' identitárias de sua fundadora, em que os elementos 

culturais, a manutenção do espaço, a conservação da Igreja, as minúcias do cotidiano mantem-

se em torno da representação da mulher Eva, líder da comunidade.  Perpassa-se o olhar do outro, 

que vê essa mulher, não só como uma referência, mas como uma 'voz autorizada', o outro que 

traz consigo, as heranças culturais herdadas e, reforça, na 'sacralização' da memória da 

fundadora, o reconhecimento social e cultural da comunidade. 

A mulher, sua análise, sua trajetória trazem consigo as dimensões das relações de saber e 

poder, que se circunscrevem nas relações que perpassam o público e o privado. Digo isso, porque 

as instâncias de análise da mulher no público foram relegadas ao silenciamento, mas estão 

presentes na história brasileira. “Se elas não tem o poder, as mulheres, tem, diz-se, os poderes. No 

ocidente contemporâneo, elas investem no privado, no familiar e mesmo no social, na sociedade 

civil”. (PERROT, 1988, p 167)

Assim, as representações do feminino também estão muitas vezes denidas, pelo 

matriarcado que, está no centro das discussões antropológicas do século XIX(...) “no que se refere 

ao poder das mulheres existem vários traços interessantes, perfeitamente enquadrados nas idéias 

dominantes do século XIX” (PERROT, p 187).

E esse olhar sobre o matriarcado, deixa evidente, os espaços de atuação de muitas 

mulheres, principalmente das mulheres das camadas populares, que tem seu protagonismo 

ignorado, em que atuações como a formação de grupos culturais, de poder e liderança são 

relativizados nas relações de poder. Na verdade, essa relação de poder, relaciona-se como um 

dispositivo, conforme FOUCAULT (1984 p 100): 

[...] o domínio do sujeito um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões  regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados cientícos, proposições losócas, morais, lantrópicas [...] o dito 
e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer 
entre esses elementos

Destacar a trajetória das mulheres é uma forma de reforçar a ideia de que elas têm uma 

história, da qual são também sujeito ativo. A intenção em fomentar a narrativa de uma mulher 

como liderança recupera perspectivas temporais de convivência comunitária, de espaços de 
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sociabilidades, de laços e estratégias de sobrevivência. Por isso, talvez seja possível admitir que 

um número enorme de lembranças reapareça porque os outros nos fazem recordá-las; também 

se há de convir que, mesmo não estando esses outros materialmente presentes, se pode falar de 

memória coletiva quando evocamos um fato que tivesse um lugar na vida de nosso grupo e que 

víamos, que vemos ainda agora no momento em que o recordamos, do ponto de vista desse 

grupo. 

Remontar as lembranças sobre Eva e as estratégias de sobrevivência, de manutenção da 

comunidade remetem a preservação da memória, não só da comunidade Tia Eva, mas 

principalmente e fundamentalmente do papel dessa mulher, como ex-escrava, como liderança 

e a sua representação cultural na sociedade sul mato-grossense.   Como explica GIACOMINI 

(1988, p 66), 'as representações que dicilmente poderiam ser explicadas historicamente sem que 

consideremos a condição de propriedade privada da mulher na sociedade patriarcal'. 

Sua história de vida marcada como a história de muitas mulheres do povo, que como 

dene PERROT (1988 p 187):

outros saberes e poderes, principalmente médicos, religiosos e mesmo culturais. No entanto, 
o que importa reencontrar são as mulheres em ação, inovando em suas práticas, mulheres 
dotadas de vida, e não absolutamente como autômatas, mas criando elas mesmas o 
movimento da história

Segundo informações obtidas no Arquivo Público (2015), Eva mantinha um trabalho de 

assistência a doentes e grávidas, nas festas da Igreja, recebia doações e assim, barracas eram 

erguidas embaixo das mangueiras e  nada era cobrado, pois havia sido obtido por doações; o 

excedente era dividido na comunidade. Reconhecer o contexto de atuação dessa mulher, 

como ação de liderança cultural, de manutenção da cultura negra, e de construir a 

comunidade nos permite analisar a importância de Eva na historicidade da comunidade negra 

quilombola.  As diferentes narrativas dos descendentes de ex-escravos, pontuam a trajetória e a 

liderança de Eva, pois segundo SANTOS ( 2010, p 265)

a tia Eva foi idealizada como uma liderança religiosa. Os sacrifícios vividos por tia Eva no 
cativeiro, as promessas que fez para São Benedito e o seu “dom” de benzer e curar doenças, 
formaram uma imagem de tia Eva ligada diretamente ao campo do sagrado. Como que 
revivendo o mito judaico-cristão da terra prometida, tia Eva pediu a São Benedito uma terra 
onde os negros poderiam viver em liberdade sem apanhar – “a terra prometida”. 
Posteriormente, iniciou-se um movimento messiânico, tia Eva, com a imagem de São 
Benedito, guiou seu povo oprimido em direção à essa terra. E por m, tia Eva e Adão (Adão e 
Eva), juntamente com seu povo, após os sofrimentos impostos pelo trajeto, chegaram ao 
paraíso, a terra sem sofrimento, um espaço destinado por Deus para a construção do projeto 
camponês. 

Percebe-se a simbiose entre a história da comunidade, a narrativa sobre Eva e a 

manutenção desse lugar de memória.  Isso porque, reconhecer que este lugar de memória como 

necessários e contingentes; o qual reunindo corpo e alma; ligados ao passado, ao presente e ao 

futuro; próximos, ao mesmo tempo em que distantes; assumindo tanto formas sociais quanto 

formas textuais (por exemplo, nas etnograas e nos ensaios em que foram representados) fazem 

parte da realidade étnica da cultura analisada. Desta maneira, os registros dessas memórias 

como indícios do passado nos remetem às discussões sobre os documentos e os monumentos da 

história, como algo que é produzido, através do trabalho dos (as) historiadores (as), de modo que 

“esses materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas: os monumentos, herança do 

passado, e os documentos, escolha do historiador” (LE GOFF, 2003, p. 526)

Além disso, ao narrar sobre a comunidade, impulsiona-se o falar também dos sujeitos que 

a compõem, numa construção do que se pretende lembrar e do que é necessário lembrar nos 

lugares de memória, os quais trazem consigo as expressões e impressões cotidianas e as relações 

culturais exacerbadas nestes espaços, pois, como arma NORA (1993, p, 13):

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontâne, que 
é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, 
pronunciar elogios fúnebres, notariar atos, porque essas operações não são naturais. É por 
isso a defesa, pelas minorias, de uma minoria refugiada sobre focos privilegiados e 
eucimadamente  guardados nada mais faz do que levar à incondênscia a verdade de 
todos os lugares de memória
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Em relação a concepção feminina, analisada pelo viés da representação dessa mulher, 

que negra, constituiu uma comunidade,  fundamentamos as análises sobre os estudos das 

relações de gênero, os quais encaminham os primeiros passos para “sensibilizar” as pessoas 

envolvidas no contexto cultural e local, problematizando o  padrão de masculinidade e 

feminilidade, que perpassa os engendramentos familiares, com posturas que silenciam a 

pluralidade cultural. 

Analisando a relação feminino-masculino, as escolhas, os símbolos e ícones que 

envolvem o imaginário sobre a mulher Eva, principalmente como impulsionador de compreensão 

da diversidade de gênero, como performances culturais que coexistem em diferentes espaços e 

são protagonizadas por diferentes pessoas, buscou-se trabalhar com elementos da produção e 

reprodução.

 No processo de análise sobre a situação da mulher brasileira, a situação, em especico 

da mulher negra apresenta as concepções relacionadas ao período da escravidão, e apontar a 

história e cultura projetada a partir de uma mulher negra, ex-escrava nos remete a novos 

percursos analíticos sobre que memória queremos enaltecer.  A consciência de que a identidade 

de gênero não se desdobra naturalmente em solidariedade racial intragênero conduziu as 

mulheres negras a enfrentar, no interior do próprio movimento feminista, as contradições e as 

desigualdades que o racismo e a discriminação racial produzem entre as mulheres, 

particularmente entre negras e brancas no Brasil. Para CARNEIRO, ( 2003, p. 120). 

[...] é sobejamente conhecido a distância que separa os negros e os brancos no país no que 
diz respeito à posição ocupacional. O movimento de mulheres negras vem pondo em relevo 
essa distância, que assume proporções ainda maiores quando o tópico de gênero e raça é 
levado em consideração

A concepção em examinar as relações de gênero, contextualmente e de considerá-lo 

um fenômeno histórico, pois como arma SCOTT (1994, p. 19):

 na historia não é mais a respeito do que aconteceu a homens e mulheres e como eles 
reagiram a isso, mas sim a respeito de como os signicados subjetivos e coletivos de homens e 
mulheres, como categorias de identidades foram construídos

A maneira diferenciada de relacionar o saber, poder e representação feminina  e de  

transmitir a cultura e, com ela, modelos sociais de comportamento e valores morais, permite  

romper com os modelos consolidados do que é ser mulher, negra no Brasil.   MICHELE PERROT 

(2006, p 212), ao abordar as práticas femininas destaca que:

As mulheres não são passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a dominação, por reais 
que sejam não bastam para contar sua história. Elas estão presentes aqui e além. Elas são 
diferentes. Elas se armam por outras palavras, outros gestos. Na cidade, na própria fábrica, 
elas têm outras práticas cotidianas, formas concretas de resistência – à hierarquia, à 
disciplina – que derrotam a racionalidade do poder, enxertadas sobre uso próprio do tempo 
e do espaço. Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar. Uma história outra. Uma 
outra história

Desta maneira, mais do que analisar, é preciso problematizar o natural, desconstruir os 

estereótipos, fundamentar novas relações  e pertencimentos faz parte do universo de ações que 

apresentam-se na escola foi um dos desaos enfrentados em nossa pesquisa. E que inserem nas 

mentes e corpos das pessoas, signicados para suas trajetórias, num processo histórico de 

reformulação de conceitos e pré-conceitos. Ainda trilhando as análises sobre os espaços de 

atuação da mulher, do enfoque sobre o gênero, MARINA MALUF (1995, P 19) em sua obra Ruídos 

da memória diz que: 

a reconstrução histórica das relações de gênero recupera a importância dos papéis 
femininos como novos e diferenciados objetos de conhecimento que necessariamente 
interferem na construção de um saber histórico. O confronto entre a história das mulheres e a 
história dominante, entre temporalidades, conteúdos e sujeitos diferenciados, apresenta 
uma privilegiada oportunidade para o historiador repensar os parâmetros que informam a 
interpretação histórica. 

O processo de construção das narrativas e memórias favorece as concepções de 

identicação com o grupo cultural, mas também das produções de discursos que superam as 

relações de poder, as narrativas  podem ser concebidas como reveladoras de histórias de outros, 
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mas também como produtoras de histórias sobre si mesmos e sobrem o que acontece à sua volta 

– “nessa ótica, as narrativas produzem sentidos e ordem às coisas do mundo”. (LARROSA, 1996, 

p.462). 

A memória intersubjetiva, partilhada pela oralidade feminina, constrói-se continuamente 

uma comunidade de narradoras que buscam uma comunidade de escutadores, pelo desejo de 

torná-los eco daquilo que elas se dispuseram a contar e que durante muito tempo permaneceu 

vivo na memória familiar ou nas rodas de amizade que mantiveram. Como arma Michel Pollak, 

1989, p 04:

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que 
uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos ociais. Ao mesmo tempo, ela 
transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, 
esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas	

Recuperar elementos da formação da comunidade, da perseverança e insistência em 

liderar de Eva Maria de Jesus, nos remete a restituição que a memória faz, a qual diz respeito às 

situações e relações, necessidades e interesses experimentados. As práticas culturais femininas, 

segundo MALUF (1995, p 85):

 As imagens reconstituídas pela memória são pontos de vista socialmente situados sobre o 
passado. É o exercício que determinadas práticas sociais, e o conceito que a sociedade 
elabora sobre as práticas,  que produz testemunhos de homens e mulheres sobre o passado

A uidez da memória, das representações culturais, bem como das minúcias do 

cotidiano, possibilita diferentes narrativas que se circunscrevem em tempo históricos 

diferenciados, seja nas reconstruções simbólicas de uma comunidade que tem sua importância 

histórica devido a gura feminina, seja pelos diferentes depoimentos que remetem às 

experiências diárias, a acontecimentos individualizados, que carregam consigo outras 

representações. É importante perceber que mesmo após a morte de Eva, a liderança na 

comunidade, continuo sendo feminina, cando com sua lha Sebastiana.  Segundo o relato do 

Sr. Sérgio Antônio da Silva (2015 p 03):

No dia 11 de novembro de 1926, com 78anos de idade, faleceu  em São Benedito, a ex-
escrava Eva Maria de Jesus, tia Eva. “Ninguém sabia falar de que ela morreu. Foi uma 
doença desconhecida. Ela sabia que iria morrer. Minha mãe contava que ela dizia isso. 
(...).Mamãe falava que quando ela faleceu em 1926 a cidade toda parou e pessoas de 
destaque a reverenciaram 

Pode-se dizer que a história e a própria concepção que as pessoas da comunidade tem 

sobre Eva Maria de Jesus, a caracterizam como uma 'mulher-farol', que aglutinou em torno de 

seus ideais, um papel de liderança, em meio a discursos e práticas masculinas. Assim, as mulheres, 

como exemplo a própria Eva, representam mais aos devaneios dos discursos e não a ação de 

suas práticas. Pois o foco se detém pouco sobre as mulheres singulares, desprovidas de existência 

e mais sobre “a mulher” entidade coletiva e abstrata à qual se atribuem as características 

habituais. Sobre elas não há uma verdadeira pesquisa, apenas a constatação de seu eventual 

deslocamento  para fora dos territórios que lhe foram reservados. (PERROT, 1988, p.10). 

Assim, analisando as estratégias cotidianas do processo de socialização das mulheres 

negras, percebe-se que localizar suas estratégias e espaços de confronto e atuação, permite 

localizar as vozes femininas do passado, com suas heranças culturais, as experiências da 

escravidão, das redes de solidariedade. BEATRIZ NASCIMENTO, (2008, p 128) relata que:

A mulher negra na sua luta diária durante e após a escravidão no Brasil, foi contemplada 
como mão de obra, na maioria das vezes não qualicada. Num país em que só nas últimas 
décadas desse século, o trabalho passou a ter o signicado dignicante o que não 
acontecia antes, devido ao estigma da escravatura, reproduz-se na mulher negra “um 
destino histórico”. É ela quem desempenha, em sua maioria os serviços domésticos, os 
serviços em empresas públicas e privadas recompensadas por baixíssimas remunerações. 
São de fato empregos onde as relações de trabalho evocam as mesmas da escravocracia

O conhecimento sobre a importância do papel feminino numa comunidade, se estende 

sob novos olhares da visibilidade ou invisibilidade das lideranças femininas na história brasileira, 

que tem sido analisada nos últimos tempos, com a valorização da história e cultura africana e afro 

brasileira.  Neste caso, especíco de nosso projeto de pesquisa, temos uma comunidade 
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remanescente quilombola, fundada por uma mulher, o que remete a importância dos papéis 

femininos em interface com as relações africanas e afro brasileira.

REPRESENTAÇÃO E ENTRE CAMINHOS DAS NARRATIVAS
Umas das proposições ao analisar a história de  Eva, como mulher e liderança parte do 

entendimento do conceito de representação. Compreender como as representações culturais 

são construídas, a partir da percepção de si e do outro, inserindo-a num campo dos saberes 

sociais, do imaginário, das ações dos sujeitos sociais e de como se empenham em entender e dar 

sentido ao mundo em que vivem. 

As representações podem ser entendidas como classicações e divisões que organizam 

a apreensão do mundo social como categorias de percepção do real. “identicar o modo como 

em diferentes lugares e momentos uma realidade social é construída, pensada, dada a ler. A 

representação que os indivíduos e os grupos fornecem inevitavelmente através de suas práticas e 

de suas propriedades faz parte integrante de sua realidade social” (CHARTIER, 1990, p. 16).

Nesse sentido, a representação que as pessoas da própria comunidade tem sobre esse 

espaço e sua manutenção permitem também diferentes 'olhares'  sobre a liderança de Eva. E 

neste processo, a inserção da comunidade como um espaço remanescente quilombola, foi 

sendo aos poucos valorizada como não só espaço de resistência, mas de imbricamento das 

ações coletivas do grupo que adveio com a ex-escrava Eva Maria de Jesus.  Como explica 

MUNANGA, (2001, p. 25):

A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, aberta a todos sem 
distinção de liação a qualquer linhagem, na qual os membros eram submetidos a 
dramáticos rituais de iniciação que os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e os 
integravam como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis às armas de 
inimigos

A proximidade da comunidade quilombola com o a cidade de Campo Grande traz 

diferentes características para a análise do 'lugar de memória', pois as transformações no cenário 

urbano impelem modicações na comunidade. Porém, a manutenção de práticas e costumes, 

assim como a preservação das edicações, do busto em homenagem a “Tia Eva”, evidenciam 

que as memórias individuais e coletivas se conectam com a história dessa ex-escrava, como 

representante dos grupos afros, de um tempo marcado pela cultura escravagista. Um tempo 

histórico que demarca o liame entre a superação da escravidão e manutenção da construção 

da comunidade. Como aponta SANTOS, (2012, p 24):

A escravidão, a migração e a própria tia Eva estão imbricadas na memória coletiva dos seus 
descendentes; é como se existisse uma linha temporal, construída pela memória, que liga os 
eventos passados vividos por tia Eva aos dias de hoje. Essa linha, resgatada pela memória 
coletiva, estabelece um vínculo dos atuais descendentes com a escravidão, com a 
migração e com tia Eva. A memória não está dentro deles, são eles que se movem dentro 
dela. Nesse sentido, tempo e espaço não são coisas separadas, pois assim como o tempo 
constrói o espaço, o espaço constrói o tempo

Em 1906, Eva Maria de Jesus, construiu a igreja de São Benedito, no córrego Segredo, era 

a segunda igreja erigida no município. Por causa da Igreja, a comunidade cou conhecida como 

São Benedito. Assim, segundo SANTOS (2010, p 24):”analisando simbolicamente o percurso de tia 

Eva até chegar a Benedito, percebe-se que esse local era um espaço do sagrado, constituído por 

meio da promessa feita no tempo da escravidão por tia Eva a São Benedito”	

O espaço da comunidade, como um 'lugar de memória', que preserva a história da líder 

da comunidade, uma mulher, que estabeleceu as relações com as outras pessoas, que 

demarcou num contexto histórico datado, seu lugar como mulher, com líder de uma 

comunidade quilombola, como inuencia para os outros grupos.  Pensando na lógica de lugar de 

memória, relacionado com a história, com os sujeitos e suas atuações e pertencimento ao lugar, é 

preciso compreendê-lo, com efeito, nos 'nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 

funcional, simultaneamente, somente em graus diversos'(NORA, 1993, p 20, 21). O autor ainda 

arma que, “O que constitui o lugar de memória é um jogo da memória e da história, uma 

interação dos dois fatores que leva a sua sobredeterminação recíproca. Inicialmente, é preciso 

ter vontade de memória”.

Neste contexto, da necessidade de relacionar as memórias e o pertencimento a 
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comunidade quilombola, faz-se em torno da representação e preservação da memória de Eva 

Maria de Jesus.	 A narrativa sobre a representação feminina numa comunidade, bem como 

a sua representação simbólica, a construção do contexto histórico, a concepção da 

comunidade como 'lugar de memória' e da tradição herdada da fundadora da comunidade, 

Eva Maria de Jesus, fundamentam diferentes relações culturais, a conuência de discursos sobre 

a valorização da 'líder feminina', ou na permanência de estereótipos relacionados a comunidade 

por sua representante ser uma mulher.

A construção dos elementos que identicam os grupos culturais, as características 

identitárias que denotam a interculturalidade presente na comunidade e sua relação com a 

sociedade sul mato-grossense impõem no contexto histórico-cultural padrões de 

comportamento que ultrapassam gerações. 

Talvez por isso, pontuar as discussões no campo das narrativas e das memórias para 

compreender as relações de saber/poder, nos encaminhe a percepção sobre o sentimento de 

pertencimento. Pois a memória assume o papel de integração e reforço de sentimento de estar 

no grupo. Já que a memória (POLLAK, 1989, P 09) é:

essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se quer 
salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de denir e 
de reforçar sentimentos de pertencimento e  fronteiras sociais entre coletividades de 
tamanhos  diferentes: partidos, sindicatos,  igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc

O contexto histórico de constituição da comunidade esta fundamentalmente 

relacionado a trajetória da mulher “ Eva”, imbricando signicados e representações, assim como 

estereótipos e preconceitos.  Segundo os dados do relatório da Fundação Cultural Palmares 

(2006), que faz o levantamento e denição de comunidades quilombolas no Brasil, a história da 

comunidade se confunde com a própria história de Eva Maria. WERNECK (2008, p 80/81) nos diz 

sobre estes espaços: 

Os quilombos aparecem em relatos da história do país ao longo de toda a experiência 
colonial. Eram territórios livres para aquelas e aqueles que lograram escapar do regime 
escravocrata, ocupando muitas vezes regiões de difícil acesso do estado colonial 	

Ao suscitar a narrativa histórica sobre a contribuição cultural de uma ex-escrava que 

fundou uma comunidade, se impulsiona a reexão e aprofundamento sobre as representações 

do feminino, das relações de gênero e de poder. O Decreto 4.887/03 conceitua, em seu artigo 2º, 

“as comunidades quilombolas ou remanescentes das comunidades dos quilombos, os grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais especícas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida e que a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante autodenição da própria comunidade”. 

As identidades afrodescendentes ou negras são múltiplas e variadas. Podem ser 

consideradas como positivas ou negativas, relacionadas com a auto-imagem que os indivíduos 

fazem de si e dos outros. Para MOURA (2004, p, 23), os quilombos caram  no imaginário brasileiro 

como agrupamentos de africanos fugitivos que desejavam reproduzir uma vida comunitária 

semelhante à vida na terra de origem, o continente africano. Quilombos contemporâneos são 

terras habitadas por populações negras que nestes territórios se estabeleceram, cultivaram, 

beneciaram, criaram família e raízes, ali encontraram paz, refúgio e zeram história.

A valorização e manutenção de uma memória histórica que enaltece essa mulher, ex-

escrava, que assumia papeis e funções na comunidade, recupera também outros elementos de 

um passado que mistura-se as ações do presente, com reminiscências de eventos, sentimentos e 

ações que focalizam no papel de Eva, não só como mulher, mas como uma liderança e 

referencia  na comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Empreender a abordagem sobre a representação feminina, de uma ex-escrava, que 

instituiu uma comunidade, hoje denominada comunidade remanescente quilombola exacerba 

as possibilidade de análise sobre as relações de gênero e poder feminino na sociedade brasileira. 

Isso porque, ainda que a comunidade persista na atualidade, o contexto histórico em que foi 

instituída a comunidade passou por diferentes engendramentos e ações de poder. A resistência 
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dos grupos afros no Brasil, tem sua historicidade marcada pelas lutas em torno das liberdades, da 

manutenção de seus direitos.

	 Desta maneira, ao investigar a historia de Eva Maria de Jesus, bem como das 

relações estabelecidas na comunidade Tia Eva, sejam no âmbito das relações de gênero, de 

religião, de poder inscrevem um mosaico de diálogos, superações, diculdades, lutas, 

permanências, transformações que trazem consigo as narrativas dos diferentes. Nas relações de 

gênero no espaço da família e da religião, denir submissão imposta às mulheres como uma 

violência simbólica ajuda a compreender como a relação de dominação, que é uma relação 

histórica social e linguisticamente constituída, é sempre armada como uma diferença de ordem 

natural, radical, irredutível e universal. O essencial é identicar para cada conguração histórica 

os mecanismos que enunciam e representam como natural e biológica a divisão social dos 

papéis e das funções (SOIHET, 1989). A função, o papel e a representação da mulher nas esferas 

de trabalho, da religião, da casa são temas discutidos historicamente, desde o surgimento da 

palavra gênero, a partir da sua classicação como categoria de análise socialmente imposta 

sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995:04).

Em se tratando do papel da mulher negra na sociedade brasileira,  incorpora elementos 

estereotipados, passando uma imagem positiva do homem e negativa da mulher. No caso que 

encontramos nas comunidades negras em Mato Grosso do Sul, trata-se de um embate político de 

projetos em esferas globais, nacionais e locais. Na instância global ocorre o acionamento de 

armação de identidades, onde o clamor pelo direito às diferenças serve muitas vezes mais como 

'slogan' para venda de mercadorias, do que, propriamente pela conquista de direitos. No cenário 

nacional brasileiro temos um forte movimento questionador de nossa identidade mestiça por 

parte de grupos organizados no movimento negro (para não falar dos indígenas) e ao mesmo 

tempo permanece a forte crença popular no mito da miscigenação. O destaque que as 

lideranças femininas exercem nas comunidades enseja investigação à parte e a necessidade de 

bolsistas mulheres. As narrativas masculinas e femininas são diferenciadas e dependem do 

interlocutor, de quem pergunta. Daí a necessidade de jovens bolsistas mulheres para fazerem 

entrevistas com as lideranças da comunidade. Anal, a modernidade ocidental é masculina e a 

fragmentação de identidades na pós-modernidade demanda o estudo do papel feminino nas 

formações políticas, outrora relegadas.

Logo, permitir que as pessoas narrem suas experiências, que repensem seus lugares, 

como espaços memória, requer uma imersão no que se quer lembrar e, principalmente no 

escopo fundamental de uma comunidade que quer permanecer atuante, enaltecendo a partir 

da memória de sua fundadora, a ex-escrava, Eva Maria de Jesus. A história  da comunidade 

partiu dela, se fundamentou com ela e, permanece hoje  como um lugar de memória destinado 

a valorizar a história dessa mulher.

NOTAS
¹Escolhemos citar a comunidade por “tia eva “ devido as narrativas de diferentes fontes históricas, bem como das 

pessoas da comunidade denirem  esse espaço por comunidade 'tia eva' e não comunidade São Benedito, como é 
citada em documentos ociais.
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A PERCEPÇÃO DO “FEMININO” NA FESTA DE SÃO BENEDITO 
EM CUIABÁ, A CAPITAL DE MATO GROSSO: COTIDIANO, 

TRAMAS E (IN)VISIBILIDADE

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reexão preliminar 
a respeito de festa religiosa católica em honra ao santo negro, realizada 
pelos devotos sempre em julho de cada ano, conhecida como a Festa 
de São Benedito de Cuiabá, considerada a maior festa religiosa de Mato 
Grosso, trazendo para esta discussão, questões atuais sobre o papel das 
mulheres, analisando a condição histórica do feminino na perpetuação 
e manutenção dessa tradição, neste espaço que se renova 
constantemente, mas que ainda mantém aspectos tradicionais desde o 
seu surgimento na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no século 
XVIII.

Palavras-chave: Festas religiosas. São Benedito. Mulheres.  Cuiabá, Mato 
Grosso.

ABSTRACT

This article aims to make a preliminary reection on Catholic 
religious festival in black holy honor held by devotees always in July of 
each year, known as the Feast of St. Benedict of Cuiabá, the largest 
religious festival of Mato Grosso, bringing to this discussion, current issues 
on role of women, analyzing women's historical condition in perpetuating 
and maintaining this tradition in this space that is renewed constantly, but 
still retaining traditional aspects since its inception in Vila Real de Senhor 
Bom Jesus of Cuiabá, in the eighteenth century.

Keywords: Religious Holidays. St. Benedict. Women. Cuiaba, Mato Grosso.
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Benedito santo negro
É dos pobres, protetor

Leve a Deus nossos pedidos
1

Aumentai nosso fervor.

INÍCIO DE CONVERSA, OU DE FESTA

C
uiabá, desde a sua fundação até os tempos atuais, tem sido amalgamada na diversidade 

social e cultural, devido à sua localização estratégica no continente sul-americano, 

constituindo uma região de fronteira importante para o Brasil. Mas foi também pela sua 

localização, que seus primeiros habitantes sofreram diculdades para manter o povoamento para 

a formação do núcleo urbano da futura capital do Estado de Mato Grosso. Assim como em outras 

cidades brasileiras, havia falta de água potável para abastecer a população, falta de iluminação 

pública, um calor intenso e sem opções para lazer, pouca segurança entre outros aspectos, que 

acabaram por incutir no inconsciente coletivo a ideia de uma cidade atrasada.

Essa ideia foi disseminada pelos viajantes que vinham de outras províncias e da corte real, 

acostumados com aspectos urbanos não encontrados em Cuiabá, como teatros, passeios 

públicos etc. Mas a população buscou outras opções de lazer condizente com a realidade que 

havia ali, e se entretinham com diversos bailes, sauraus, piqueniques, passeios em chácaras de 

moradores às margens dos rios Coxipó e Cuiabá, além das festas organizadas pelas irmandades 

religiosas e as celebrações do calendário católico, que promoviam vários bailes, procissões, leilões 

de prendas e quitandas variadas (VOLPATO, 1993, p. 37-38).

Eram nas festividades religiosas que o tempo da cidade mudava, por conta dos 

acontecimentos, promovendo um intenso convívio social, quebrando a monotonia e a rotina num 

lugar tão “distante” das principais cidades do Brasil.

As organizações festivas, de caráter religioso ou não – sem que seja possível delimitar tais 
fronteiras – têm o poder de funcionar como força aglutinadora das práticas sociais e, por isso, 
são fundamentais à teia da construção da memória coletiva, abrindo fecundas possibilidades 
de abordagem do passado: Os cultos, com seus cerimoniais, com as suas festas[...] realizavam 
continuamente a fusão entre esses dois materiais da memória (passado individual e passado 
coletivo) (GUIMARAES NETO, 2006, p. 218-220)

Acreditamos que a memória coletiva das festas religiosas foram de fundamental 

importância para a compreensão da “invenção”, conforme dene Eric Hobsbawm (1997), de uma 

tradição cultural cuiabana, onde se destaca o linguajar, a culinária, as danças de Siriri e Cururu, o 

Rasqueado cuiabano e, para este artigo, a festa de São Benedito de Cuiabá.

De acordo com uma revista local, do ano de 2013,

Cultuado especialmente por pobres, negros, doentes e desempregados, São Benedito é o 
santo que superlota a igreja antes do dia amanhecer. Todas as terças feiras centenas de 
idosos, jovens e até criança acordam às 4h30 para ir ao santuário agradecer ou pedir alguma 
graça ao santo negro mais popular de Cuiabá. São Benedito não é o padroeiro de Cuiabá, 
essa função há década foi atribuída ao Senhor Divino, mas “carrega nos ombros” o peso do 
título de “protetor da cidade” (REVISTA ALPHAVILLE & CONDOMÍNIOS, 2013, p. 69)

Cabe ressaltar aqui o papel da imprensa neste processo, exaltando o santo negro como o 

responsável pela proteção da cidade, imputando a ele uma atribuição que não é dele, mas que 

segundo se tem divulgado na imprensa é a força de São Benedito que consegue reunir diferentes 

sujeitos sociais num mesmo espaço, e por isso é um dos exemplos cultuados como ícone da cultura 

cuiabana.

O presente artigo tem como objetivo fazer uma reexão preliminar a respeito de festa 

religiosa católica em honra ao santo negro, realizada pelos devotos sempre em julho de cada ano, 

conhecida como a Festa de São Benedito de Cuiabá, considerada a maior festa religiosa de Mato 

Grosso, trazendo para esta discussão, questões atuais sobre o papel das mulheres, analisando a 

condição histórica do feminino na perpetuação e manutenção dessa tradição, neste espaço que 

se renova constantemente, mas que ainda mantém aspectos tradicionais desde o seu surgimento 
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na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no século XVIII.

O artigo estrutura-se em três partes, sendo que a primeira busca discutir a festa religiosa, e 

sua condição histórica no Brasil. Na segunda parte, propomos uma breve apresentação sobre a 

festa de São Benedito em Cuiabá. Para nalizar, tecemos considerações sobre o olhar feminino na 

Festa de São Benedito em Cuiabá.

FESTA RELIGIOSA BRASILEIRA
A vida na capital de Mato Grosso, Cuiabá até o início do século XX, era simples, tranquila, 

somente quebrada nas festividades religiosas, nas reuniões das irmandades e nos encontros em 

casa de família onde a sociabilidade era reforçada. As comemorações eram em sua maioria, de 

cunho religioso, uma herança do período colonial brasileiro, como as procissões do Senhor Bom 

Jesus de Cuiabá, a festa do Divino, a Semana Santa, em honra a Nossa Senhora, e a festa de São 

Benedito.

A cidade de Cuiabá tem sua origem na colonização da região Centro-Oeste por 

intermédio das bandeiras ou monções paulistas. Sua fundação se deu basicamente em razão da 

descoberta de ouro na região. Cuiabá seria uma cidade, conforme destacou Laura Antunes 

Maciel – citando Estevão de Mendonça (MACIEL, 1992, p. 22), “formada irregularmente segundo a 

necessidade e os caprichos da mineração”.

No livro Festas e Utopias no Brasil Colonial, Mary Del Priore, estudiosa das festas do Brasil 

colonial, oferece um panorama de como eram essas festas que ocorriam naquela época, que 

mudava o “tempo” e rotina dentro dos núcleos urbanos, que chamou de tempo de “utopias”, 

devido às misturas de música, estilos, sagrado e profano. Além disso, a autora analisa as funções 

religiosas e sociais da festa, uma vez que este evento oferece múltiplas formas de leituras. Segundo 

a autora, essas festas foram engendradas em uma sociedade, onde uma sorte diversicada de 

setores sociais vão se manifestar e expor suas indignações, suas revoltas e seus valores, cada qual 

com sua pauta de reivindicações. Cada indivíduo que se insere no contexto da festa projeta nela 

todos os seus conhecimentos, experiências, utilizando-se dela, ora como válvula de escape, uma 

espécie de fuga da realidade dura que os cerca, ora, incute nas pessoas e/ou torna evidente a 

pelo menos suposta “caridade” entre pessoas de classes sociais diversas (PRIORE, 2000, p. 38).

Para Mary Del Priore,

A festa efetivamente possibilitava ao grupo social o confronto de prestigio e rivalidades, a 
exaltação de posições e valores, de privilégios e poderes. Tudo é reforçado pela ostentação 
do luxo e distribuição de larguezas. O indivíduo ou grupo de família armava, com a sua 
participação nas festas públicas seu lugar na sociedade e na sociedade política (PRIORE, 
2000, p. 37)

Cumprindo diversos papéis, a festa participou intensamente da formação do povo 

brasileiro, proporcionando diversão e lazer, além de solidariedade para toda população.

Rita de Cássia do Amaral, antropóloga e pesquisadora, em Festa a Brasileira – signicados 

do festejar, no país que “não é sério (1998), apresenta o estudo e a reexão da festa, como um forte 

elemento constitutivo do modo de vida do brasileiro. Para compreendê-la é necessário vericar 

em que contexto é produzida e com que nalidade, buscando o signicado dela para os que a 

produzem, já que o povo brasileiro realiza muitas festas, notadas em nosso calendário ocial. Para 

tanto, a autora analisa, tomando como base o poder de atração de algumas festas, que 

acontecem em cinco regiões do Brasil (Oktoberfest, no Sul, Festa de N. Sra. De Achiropita e de Peão 

Boiadeiro, no Sudeste, São João, no Nordeste, Círio de Nazaré e Festa de Parintins, no Norte e as 

Festas do Divino Espirito Santo, no Centro-Oeste) e o tempo de sua realização, como a festa é 

constituída de uma linguagem simbólica, para a qual são traduzidos valores nacionais com seus 

múltiplos sentidos: como forma de organização popular e construção da cidadania, de expressão 

artística, modo de ação social, expressão de identidade cultural e armação de seus valores 

particulares no contexto nacional.

Isso resulta exatamente do seu caráter mediador que lhe permite através das inúmeras 
“pontes” que realiza entre valores e anseios, conter em si vários pares de oposição sem 
representar de modo exclusivo nenhum deles, constituindo-se, antes, de todos. Assim, ela é 
religiosa e profana, crítica e debochada, conservadora e vanguardista, divertida e 
devocional, esbanjamento e concentração, fruição e modo de ação social; ela ainda é o 
reviver do passado e projeção de utopias, armação de identidade particular de um grupo e 
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inserção na sociedade global; expressão de alegria e de indignação. [...] São vários, ainda, os 
aspectos que permitem responder armativamente pela existência de um modelo brasileiro 
de festa. O primeiro a chamar a atenção é a sua forma. Em geral, tanto as festas de massa 
como as locais, de grupos menores, são festas processionais, em que os valores, religiosos ou 
profanos, tornados signos e símbolos deslam pelas avenidas das cidades, na forma de 
andores, berlindas, alegorias, carros de som, seguidos pelos que festejam, ligados uns aos 
outros, compartilhando-os. Além disso, das maiores à menores, todas as festas não apenas 
atualizam mitos, como revivem e colocam em cena a história do povo, contada sob seu ponto 
de vista. Ela é, como vimos, desde os primeiros tempos da colonização, um dos lugares 
ocupados pelo povo na história brasileira, talvez uma de suas primeiras conquistas reais, e nela 
ele se vê e se representa em papéis ativos (AMARAL, 1998, p. 272-273)

A palavra “festa”, segundo o Dicionário Aurélio, vem do latim e signica reunião alegre 

para m de divertimento; o conjunto das cerimônias com que se celebra qualquer acontecimento; 

solenidade, comemoração; dia santicado, de descanso, de regozijo; comemoração litúrgica, 

solenidade da Igreja; romaria; regozijo, alegria, júbilo.

Dejacy de Abreu de Arruda, pesquisadora e professora, na sua dissertação A educação 

na festa: tessituras da cultura popular na festa de São Benedito em Cuiabá, arma que a presença 

da festa na vida humana desde os seus primórdios é inegável e não pode ser compreendida 

descolada das histórias e das estórias, pois são elas que ligam o homem ao seu meio, por meio de 

ritos, dos simbolismos chegando a conceber ou compreender seu processo de orientação do 

tempo simbólico. Neste sentido, a autora rearma que nessas trocas simbólicas se rmam a 

continuidade da festa numa determinada cultura, e é possível dizer que o festejar está intimidade 

ligada à co-memoração, onde se exalta uma pessoa, uma conquista sobressaindo a força e o 

poder de quem promove a festa. Nas festas religiosas, a ligação está num santo de devoção de um 

grupo (ABREU, 2007, p. 198-203).

De modo geral, o convívio social é fomentado no ambiente das festas, principalmente, as 

festividades de famílias, do calendário cívico e religioso que se apresentam em diferentes países e 

momentos distintos históricos da humanidade. Para este estudo, vamos priorizar as festas de origem 

religiosa, que expressam a construção simbólica e cultural de determinados grupos de pessoas 

seguidoras de uma determinada crença no interior da qual se concebe a festa, neste caso, em 

honra a São Benedito.

Roberto Loureiro, historiador mato-grossense, em Cultura Mato-Grossense: festas de santos 

e outras tradições, arma que as festas religiosas ou de santo, quando eram realizadas em 

ambiente urbano, se dividiram em duas, realizadas pelas paróquias e as irmandades de cada 

santo, tendo como centro do evento a igreja, e as festas de famílias, que devido à limitação de 

tempo e espaço das cidades, foram sendo adaptadas à realidade dos espaços urbanos. O autor 

enfatiza ainda que nas festas de irmandade seguem ritual que não é muito rígido, sempre 

acompanhada da parte profana da festa, que pode variar de região para região, e geralmente 

levam meses de preparação. Já as festas de família mais conhecidas são as dedicadas aos santos 

juninos como São João, São Pedro e Santo Antônio, que apresenta um ritual muito mais 

simplicado. De qualquer maneira, nestas festas a missa é a cerimônia religiosa predominante, 

podendo ser substituídas ou complementadas por uma ladainha ou reza do terço (LOUREIRO, 

2006, p. 36).

Já a organização dos festejos religiosos cava a cargo das irmandades de cada santo 

padroeiro, que tinha a tarefa de realizar as atividades numa mistura entre a cultura sacra e a 

profana. Em Cuiabá, duas festas marcaram a vida dos cuiabanos, São Benedito e Divino. Hoje são 

festas consideradas tradicionais da cultura mato-grossense, sendo que a de São Benedito é muito 

mais divulgada pela imprensa local e mais frequentada pela sociedade cuiabana.

FESTA DE SÃO BENEDITO EM CUIABÁ
Durante a pesquisa sobre a festa de São Benedito em Cuiabá, encontramos na 

 2historiograa mato-grossense autores  que registraram somente os momentos mais marcantes de 

seu processo de transformação, mostrando o percurso da festa tradicional, numa concepção 

estanque sobre alguns pontos relevantes dessa devoção, incorrendo, em pelo menos, dois pontos 

discutíveis: primeiro, que a festa de São Benedito em Cuiabá era realizada logo após as 

festividades do Divino Espírito Santo, e que foi no século XX que a festa embranqueceu, 
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transformando, de uma festa de pobres e negros, comemorada por toda a sociedade cuiabana, 

incluindo o segmento branco e letrado. Dessa forma, tentaremos agora reconstruir historicamente 

essa festa observando-a como uma “herança cultural” do período colonial, intimamente ligada à 

cidade de Cuiabá, como a maior festa religiosa, não só da capital, mas de todo o estado de Mato 

Grosso.

Cuiabá não festejava somente São Benedito e sem exagero, podemos armar que sempre 

havia motivo para se festejar, de batizados a casamentos, aniversários, as festas de santos, bailes 

etc., e era por meio dos jornais locais, no século XIX, que a população era convidada e informada 

dos acontecimentos da capital da província do Mato Grosso, mas também inteirada dos 

acontecimentos do Brasil e do mundo. O papel da imprensa foi muito além do apenas divulgar: 

transformou-se em um dos mais importantes meios de propagação das matérias exaltando o 

“espírito” do povo cuiabano, mostrando que a cidade ganhava vida nessas festas, capazes de 

transformar o “tempo” da cidade, pois ela cava movimentada, “alegre e vistosa”, quebrando sua 
3

monotonia.

Era no espaço das festas religiosas que mulheres e outras parcelas da sociedade 

ganhavam visibilidade. As crianças só apareciam de relance, quando uma menina ou menino 

recitava um poema, ou quando eram escolhidos “juízes e juízas de ramalhete”. Já os pobres 

somente apareciam quando alguma irmandade religiosa distribuía as doações recebidas nas 

festas de santo; a menção aos negros se circunscrevia às fugas ou quando recebiam cartas de 

alforria, costume comum em algumas famílias da sociedade, para comemorar aniversários, 

batizados e casamento, alforriando os negros de sua propriedade.

De modo geral, as festividades religiosas ocorriam graças ao trabalho das irmandades, 

que não eram poucas, sendo necessária muita organização por parte dos Irmãos e Irmãs de Mesa, 

dos festeiros e éis devotos, para que cada uma delas conseguisse oferecer ao santo de devoção 

uma festa “digna”, estabelecendo direitos e deveres em honra aos santos católicos. Ainda que os 

jornais não divulgassem com frequência os nomes dos festeiros, acreditamos que eram 

personalidades da “sociedade” da época, e às outras parcelas da população, formadas por 

leigos, pobres, negros escravos e livres e índios, participavam na rotina dos festejos, nas obras de 

construção das igrejas, nos atos religiosos, no cultivo e promoção das devoções aos santos 

católicos.

A devoção a São Benedito foi trazida pelos portugueses durante o período colonial e 

atualmente, é um dos santos mais populares no Brasil, com inúmeras paróquias e capelas que o 

escolheram como padroeiro, inspiradas em seu modelo de caridade e humildade, características 

essas, que se acredita, promove uma rede de solidariedade formando um mosaico social e 

cultural, principalmente devido à sua cor negra.

São Benedito, nascido na Sicília, em 1526, era lho de escravos em uma propriedade 

próxima de Messina. Libertado ainda muito jovem por seu Senhor, foi pastor de rebanhos e tinha 

uma pronunciada tendência para a penitência e para a solidão, sempre sofrendo maus tratos de 

seus companheiros. Aos 18 anos, já se mantinha e ainda ajudava os pobres com o dinheiro que 

recebia, e aos 21 anos sofreu um insulto publicamente devido à sua cor, mas sofreu – segundo 

relatos hagiográcos – a humilhação com atitude digna e paciente chamando a atenção do líder 

de um grupo franciscano que o convidou para fazer parte de sua comunidade, e no qual passou a 

ser o líder tempo depois. Pelos idos de 1564, esta comunidade se dispersou e Benedito foi aceito 

como leigo na ordem franciscanos de Palermo, indo exercer suas atividades na cozinha.

Segundo seus biógrafos, em 1578, ele se tornou um novo guardião da ordem e foi escolhido 

apesar de ser leigo e analfabeto, tornando-se um bom administrador por adotar uma 

interpretação rigorosa das regras franciscanas. Foi respeitoso e respeitado pelos padres e muito 

carinhoso com os leigos, sempre recomendando ao porteiro do mosteiro a jamais recusar esmolas 

aos pobres que ali se apresentavam. Conforme a narrativa hagiográca, era exemplo de virtude, 

visitando os doentes, auxiliava nos exercícios da comunidade e era sempre o primeiro no coro da 

igreja e no trabalho manual. Mesmo sem ler e escrever era um guia no estudo das Escrituras e 

muitos mestres em Teologia que o vinham consultar, recebiam respostas surpreendentes que o 

tornou muito conhecido.

Na direção do noviciado – destaca o discurso biográco do santo – demonstrou uma 

grande doçura e consumada prudência: os noviços tiveram nele um guia seguro, um pai cheio de 
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ternura e um excelente mestre da Escritura, cujas leituras do Ofício lhes explicavam com 

surpreendente facilidade. Em seu processo de canonização, foi aceito que a única explicação 

para a sua sabedoria era que ele possuía o dom da ciência infusa, ou seja, iluminado pelo Espírito 

Santo. Por isso ele poderia esclarecer aos doutores e letrados de seu tempo a respeito de vários 

assuntos. Como resultado de uma vida de exercício continuo de todas as virtudes recebeu o dom 

de operar milagres e mesmo após o término de seu tempo no cargo de líder da ordem, retornou 

novamente ao ocio de cozinheiro, onde gostava de permanecer no anonimato. Em 1589 cou 

muito doente e recebeu a revelação de que seu m estava próximo o que aconteceu em 4 de abril 

do mesmo ano. Foi canonizado em 1807 e sua representação em imagens traz o menino Jesus nos 

braços, que lhe foi colocado por Maria Santíssima por sua grande devoção. Foi enterrado em vala 

comum, sem distinção e poucas pessoas compareceram ao seu enterro, pois havia uma festa 

popular neste dia. É conhecido como o santo dos pobres, o santo dos pretos e o “Santo mouro” 

devido a sua cor negra. No calendário litúrgico sua festa é celebrada no dia 5 de outubro (Cf. 

SILVA, 2014, capítulos 1 e 2).

Padre Pedro Cometti, em seu livro Apontamentos da História Eclesiástica de Mato Grosso – 

Paróquia e Prelazia, faz a menção do primeiro registro sobre a chegada da devoção a São 

Benedito a Cuiabá, em 1722, por meio dos relatos dos sacerdotes enviados pelos bispos do Rio de 

janeiro.

1722 – Iº Vigário

“Em uma das canoas destas que chegaram ao povoado este ano, veio o Padre Francisco 
Justo do hábito de São Pedro, por vigário curado e da Vara do Senhor D. Frei Francisco de S. 
Jerônimo, Bispo de Rio Janeiro.

“Diculdades de viagem demoraram a frota por uns seis meses na barranca do Carandá, já no 
Rio Cuiabá. Aí num oratório improvisado celebrou ele sua primeira Missa na no nova 
Vigararia”.

“Neste mesmo ano levantou o Capitão Mor Jacinto Barbosa Lopes uma igreja à sua causa, 
coberta de palha, que logo serviu de freguesia no mesmo lugar em que se ache a que existe 
atualmente, dando-lhe o título de IGREJA DO SENHOR BOM JESUS DE CUIABÁ. Neste lugar foi 
celebrada a primeira Missa pelo seu irmão, Padre Frei Pacico dos Anjos, religioso franciscano. 
Consequentemente levantaram os pretos uma Capelinha a São Benedito no lugar que depois 
seria chamado “Rua do Sebo”. Tal construção caiu em pouco tempo e não foi mais 
levantada” (COMETTI, 1996, p. 12)

Infelizmente, não encontramos vestígios da primeira capela após sua ruína e nem o porquê 

de não ter sido reconstruída no mesmo local, sendo que tempos depois foi reedicada anexa a 

Igreja de Nossa do Rosário, uma nova capela, onde está até hoje. Nesta igreja, os frequentadores 

eram quase que predominantemente negros e pardos da vila, com autorização dos brancos para 

funcionar principalmente devido às expressões dos cultos africanos existente neste culto 

(NOLASCO, 2002, p. 92).

Cem anos se passaram, sem que encontrássemos qualquer notícia da festa de São 

Benedito em Cuiabá. Assim foi que, durante a fase de coleta de dados e documentos, uma 

pequena anotação chamou-nos a atenção: o Livro de registro dos termos da Irmandade de São 
4.

Benedito  Após a leitura do material digitalizado, começamos a analisar os dados, o que permitiu 

atestar que, em 1822, a Irmandade de São Benedito estava completamente organizada e em 

plena atividade. Somente tempos depois, outra menção sobre o Compromisso da Irmandade de 

São Benedito foi encontrada no ano de 1897, presente na petição ao bispo Dom Carlos Luiz 

D'Amour, de 26 de fevereiro, concedendo uma nova licença para a criação de outra Irmandade 
5

de São Benedito, o que acabou acontecendo no dia 28 de fevereiro deste mesmo ano.

Iniciam-se então em 1822, as atividades da Irmandade de São Benedito, regida pelos 

capítulos de seu Compromisso, que elucidava ser sua nalidade primeira a de honrar a Deus, 

promover a festa de São Benedito, bem como a prosperidade desta Irmandade e, para este 

trabalho, ressaltamos alguns aspectos do Livro de registro de termos da Irmandade de São 

Benedito.

O livro registra outros termos com os mais diversos temas, como a missa em comemoração 

aos Irmãos da Mesa, vivos e mortos, compra de materiais para adornar o Altar do Santo etc. A mesa 

da Irmandade cumpria outros papéis como “empresa” nanceira, emprestava, cobrava dados 

sempre registrados, e os papéis referentes às transações eram colocados no cofre. No Livro 
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também são anotadas o tempo das reuniões, as festas e a eleição dos novos ociais da 

Irmandade, que não seguiam regras rígidas: ora eles combinavam a festa com a possiblidade do 

pagamento das joias, pagas pelos ocias, ora em virtude de problemas na cidade de Cuiabá. De 

qualquer maneira, o volume consignava “unanimemente”, os presentes à reunião concordaram 

com o dia de se “solenizar a festa”.

Quanto à programação desse evento, somente a parte religiosa era documentada, na 

maioria das vezes nos dias que antecediam a festa, os nove dias de novena, um tríduo com missa 

cantada, sermão, procissão com o Santíssimo Sacramento exposto, sempre guardando a 

“decência” em todos os momentos. Nas missas em homenagem aos irmãos mortos, eram 

autorizados os dobres de sino, contratação de capelão, anúncio dos nomes no púlpito pelo 
6celebrante, músicas mementos , para relembrar os mortos, o salmo responsorial, também 

cantado, somente em ocasiões especiais.

Pouco a pouco foi surgindo uma claricação anual dos construtores da tradição de 

cultuar São Benedito em Cuiabá, eleição após eleição, presença das personalidades e rodízio das 

eleições, trocas de cargos que, na maioria das vezes, eram sempre ocupados pelas mesmas 

pessoas, ora como presidente, juiz, escrivão, tesoureiro, procuradores e Irmãos de Mesa. A direção 

e os cargos mais altos cavam em mãos de poucos, formados por ociais do Exército brasileiro que 

detinham o “poder” dentro e fora da Irmandade. Nas tomadas de decisões, o rei exercia pouca 

inuência, sendo que os Irmãos da Mesa eram os que determinavam os rumos da Irmandade.

Quanto à entrada dos irmãos, podiam ser admitidos, sem nenhuma distinção de sexo, 

estado ou qualidade, os candidatos sem nenhum tipo de vícios, que não estivessem liados às 

seitas condenadas pela Igreja Católica e que, principalmente, professassem a fé na religião 

católica apostólica romana. Esses candidatos eram divididos em três classes: Irmãos de 

Compromisso, de Mesa e Remidos. As diferenças se davam principalmente quanto ao valor da jóia 

de entrada e às obrigações contidas em cada uma dessas classes.

Quanto à organização, a Irmandade era representada por um Mesa que tinha poderes 

constituídos para admitir ou eliminar seus irmãos e determinar como a festa seria solenizada. Esta 

Mesa se mantinha durante um ano à frente da mesma, e sua composição incluía rei, rainha, juiz e 

juíza de vara, juiz e juíza de ramalhete, secretário, tesoureiro, dois procuradores e mais doze irmãos, 

eleitos anualmente. Os registros de entradas dos irmãos eram registrados em dois livros, sendo um 

para os homens e outro para as mulheres. Os fundos da irmandade, sua aplicação e 

aproveitamento deveriam ser providos por meio das jóias de entradas anuais, as contribuições dos 

festeiros, esmolas mensais e os recebido em virtude de “Promessas”.

A cada ano, a mesa deveria proceder à eleição para os festeiros do ano seguinte, e esta 

deveria acontecer, impreterivelmente, na reunião realizada na véspera da festa, obrigando-se os 

novos eleitos cumprir os dispostos no capítulo VII: “Das Festas e Das Missas. Artigo 45º na primeira 

dominga do mez de julho de cada anno celebrar-se-á a festa do Glorioso São Benedito. Artigo 46º 

para conservar constante e perene o culto do Glorioso Santo, em todos os domingos e dias 

Santicados, se celebrará, no romper da alva, uma Missa em seu altar”. Em 1823, essa irmandade 

pediu autorização ao imperador D. Pedro I para o culto a São Benedito e essa pode ser a provável 

data da construção da capela na lateral da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.

Com o passar dos anos, a festa de São Benedito cresceu tanto que acabou superando a 

de Nossa Senhora do Rosário, realizada na primeira semana de outubro. Até 1920 a festa era 

realizada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, quando então Dom Aquino Corrêa resolveu 

proibir as atividades profanas como as touradas, que eram festejos muito populares em Cuiabá. 

Para compensar a proibição, a família Eubank resolveu realizar a festa de São Benedito em sua 

casa, oferecendo comes e bebes à população, com a anuência dos párocos. Durante anos, a 

festa era realizada na casa de um dos festeiros de São Benedito. Já na década de 1950, a festa 

passou a ser realizada permanentemente na casa de Dona Bem-Bem, localizada na Rua Barão de 

Melgaço, onde cou até o início da década de 1980.

Ainda no início da década de 1980, o crescimento da cidade levou ao esgotamento da 

fórmula que previa distribuição de comes e bebes para toda a população. Os festeiros resolveram, 

então, dividir os festejos em duas categorias: a dos ricos, que incluía um baile no Clube Dom Bosco; 

e a dos pobres, realizada no Ginásio da Lixeira. A divisão entre pobres e ricos não foi aceita pelos 

párocos da Igreja do Rosário, que retomaram as festividades em homenagem ao Santo Negro. 

Desde então, a festa de São Benedito vem crescendo a cada ano, transformando-se no maior 

REVISTA ELETRÔNICA 18 DOCUMENTO/MONUMENTO



7
evento religioso de Mato Grosso.

Figura 1 - No pé da colina, próximo às águas do córrego da Prainha, localiza-se a igreja de 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Fundada em 1730, é considerada um dos 

marcos da fundação da capital brasileira de Mato Grosso, Cuiabá.

Fonte: Donato da Silva, 2014.

Figura 2 - Estátua de São Benedito – Área externa da Igreja do Rosário em Cuiabá/MT.

Fonte: Donato da Silva, 2014.
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Figura 3 – Altares laterais da Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, do lado direito o 

nicho de São Benedito.

Fonte: LACERDA, Leilla Borges de; JESUS, Nauk Maria de. Igreja Nossa Senhora do Rosário 
e Capela de São Benedito: um diálogo entre a história e a arquitetura. Cuiabá: 

Entrelinhas, 2008.

Atualmente a festa de São Benedito em Cuiabá acontece na Paróquia de Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito e é considerado o principal acontecimento em honra ao Santo Negro. A 

organização da festa começa com a chamada “preliminares” onde se escolhem os festeiros, 

geralmente, eleitos em cerimônia realizada no dia de encerramento da festa do ano anterior. 

Comumente antes da realização da festa são organizadas as providencias necessárias à sua 

realização como compra dos materiais e alimentos, contratação de músicos e bandas.

Na fase dos preparativos, é realizada a compra de alimentos, bebidas, fogos de artifícios e 

são promovidos vários eventos para arrecadar donativos tais como leilões dos mais diversos tipos. 

Na fase do andamento, que se iniciam duas semanas antes do evento, as bandeiras e as esmolas 

saem às ruas acompanhadas de uma banda musical com a participação de muitas pessoas. À 

frente são carregadas as bandeiras e os festeiros com as insígnias do santo que passam pelas ruas e 

bairros recolhendo donativos para a Igreja. As senhoras da sociedade, se juntam aos festeiros na 

preparação da comida que será servida, auxiliados por pessoas que são contratadas que nunca 

deixam de fazer o leite com chocolate e o bolo de arroz, que são entregues aos devotos após as 

missas das quatro horas da madrugada.

Seguem-se diversos passos que vão desde procissão a primeira missa de levantamento do 

mastro. Ao som do hino do santo, reza e fogos, o mastro é erguido. No domingo, são realizadas 

missas solenes e procissão, com cortejos de pompa e luxo que percorre as ruas da cidade. O 

encerramento da festa se dá com a descida do mastro, momento em que se repetem os rituais de 

descida, procissão, rezas e músicas na ultima terça-feira do mês de julho e a proclamação dos 

festeiros para o próximo ano, que são eles: o Rei, a Rainha, o Juiz e a Juíza de Vara, o Juiz e a Juíza 

de Ramalhete e o Capitão do Mastro. Geralmente gente da alta sociedade, de recursos ou 

mesmo de fortuna, que se apresenta, voluntariamente, na maior parte das vezes. As festas 

inicialmente não tinham esta conguração talvez pela origem da irmandade ser de negros 

escravos. Os rituais na sua grande maioria ainda guardavam ritos profanos com feições da cultura 

afro (LOUREIRO, 1996, p. 37-45).
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Após o restauro de 2003, na Igreja do Rosário, foi realizada uma adequação a partir de 

uma nova concepção do projeto para o local dos fogões, área de lavagem, área de preparação, 

despensa e banheiros masculino e feminino, facilitando a confecção dos alimentos servidos na 

festa, ganhando azulejos na cor branca, piso cerâmico claro, portas maiores, exaustores para os 

fogões, armários e prateleiras onde são guardados os utensílios e alimentos (cf. LACERDA; JESUS, 

2008).

Há tanta identicação de São Benedito com a cultura cuiabana que até a sua 

comemoração tem uma data que é só local, realizada no mês de julho, embora em todo o mundo 

sua festa seja celebrada em quatro de abril, data de sua morte, no Brasil ela é celebrada, desde 

1983, em cinco de outubro. Assim, foi que durante mais de duzentos anos se registra como 

aproveitamento coletivo do lazer na colônia americana portuguesa não seriam propriamente 

festas consagradas à fruição do impulso individual para o lúdico, mas momentos de sociabilidade 

festiva, propiciados ora por efemérides ligadas ao poder do Estado, ora pelo calendário religioso 

posto pelo poder espiritual da Igreja.

O “FEMININO” NA FESTA DE SÃO BENEDITO
É neste espaço que pensamos inserir a discussão sobre o feminino e sua participação neste 

ambiente da festa no passado e no presente. Para nossa surpresa não encontramos uma 

quantidade signicativa fontes que nos auxiliasse neste processo, uma ausência sentida, do papel 

das mulheres na festa de São Benedito.

Esse tipo de diculdade com os documentos, segundo a historiadora Maria Odila Leite da 

Silva (1984), remete a um dos desaos para se fazer a história das mulheres – ausência de fontes, o 

outro seria a invisibilidade ideológica destas. O caminho sugerido diante dessas questões era o de 

buscar os detalhes, de fazer a leitura nas entrelinhas, do não dito, de fazer um exercício exaustivo 

de garimpagem.

Para Mary Del Priore (2005, p. 220), a história das mulheres foi fundada na constatação da 

negação e do esquecimento e ganhou força somente a partir de 1970, pelo movimento feminista 

concomitantemente ao orescimento da antropologia e da história das mentalidades, 

principalmente da memória popular. Ela destaca que dois polos foram fundamentais nesta 

efervescência intelectual: a necessidade de fazer surgir às mulheres no meio de uma história 

pouco preocupada com as diferenças sexuais e demonstrar a exploração e a dominação deste 

universo feminino, que as subjugavam.

Outra razão para as diculdades em fazer uma história das mulheres era a constatação do 
silêncio a que se era confrontado ao fazer uma interpretação das fontes. Não havia pistas nem 
marcas. Elas não nos deixaram suas próprias impressões no material histórico levando os 
críticos dos anos 80 a outra pergunta: o que é a história quando se é mulher e de que maneira 
participa, ou não, enquanto mulher do processo histórico? (PRIORE, 2005, p. 223-224)

Como vimos anteriormente as festas eram tempos de utopias aonde setores sociais se 

manifestavam. Neste cenário, negros, pardos, mulheres e crianças mostravam suas resistências e 
8como de fato se dava a ajuda mutua.  8Diante do exposto, ca a pergunta-problema: Onde 

estariam as mulheres na festa de São Benedito?
9 Em nenhum das páginas do Livro de registro dos termos da Irmandade de São Benedito foi 

encontrada uma assinatura feminina, quando muito, era registrada sua presença nas reuniões, 

através de seu “Procurador” e só assim se fazia presente. Por exemplo, registravam que a Rainha, 

“por seu Procurador”; ou quando o termo apresentava as senhoras como sendo, mulher de 

alguém, mãe, lha de pessoas que o escrivão registrava, mostrando que este espaço era, 

portanto, fundamentalmente masculino, apesar dos nomes das irmãs, também serem registrados, 

assim como os Irmãos da Mesa.

O livro registra a reunião de 28 de outubro de 1828, onde foram empossados os novos 

ociais eleitos, e apresentou um dado sobre uma mulher de nome Ricarda.

como a Rainha Sebastiana do (?) Manoel de Arruda, = juízes da Vara (?) de M.(el) Peixoto Pinto 
= Joaquim de Joze Alves dos Santos = Juizas de Vara = Eufrasia Maria Fernandes = Ricarda 
parda de Manoel Antonio Cardoso (grifo meu)= Francisca da Cunha mulher de João Jose = 
Eufrasia Maria de Jesus, m.(er) de Bartholomeu Ramos (Livro de Termo de Meza da Irmandade 
de São Benedito de 1822 a 1854, p. 21)

Parece plausível armar que de alguma forma, a pessoa de nome Ricarda, descrita como 
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a parda, vivia sob as ordens de um senhor ou de seu dono, Manuel Antônio Cardoso. Seria ela 

escrava, negra ou índia? Infelizmente a citação foi genérica, pois parda poderia ser qualquer 

pessoa que não fosse da cor branca. Já as mulheres de ociais ou da alta sociedade eram 

registradas com o nome completo, a exemplo, a “senhora Francisca da Cunha, mulher de João 

José” e, “Eufrasia Maria de Jesus, mulher de Bartolomeu Ramos”. Notamos que muitos dos registros 

da presença das mulheres nas festas eram feitos sem sobrenome de seus maridos, levantando a 

questão se seriam realmente casados pela lei ou se não havia ainda norma para serem seguidas 

com relação ao sobrenome de casadas.

A aridez desse tipo de documentação no trato das pessoas comuns, em especial as 

mulheres, denota o peso de uma tradição (inventada) de escrita/registro da história pautada na 

“história de governantes e batalhas”, como sugere Elizabeth Fox-Genovese (1987). Nesse tipo de 

história que emerge das chamadas fontes ociais não havia – à primeira vista – lugar para as 

mulheres, quando muito ocupariam lugares secundários ou decorativos no palco da grande 

narrativa masculina.

A anotação no Livro do ano de 1834 iniciou-se com o registro de um termo de entrada de 

irmãos de compromisso de São Benedito, de 18 de janeiro, e nele, aparece a presença e 

participação feminina, que foi recebida como Irmã de Compromisso: Maria Pereira de Jesus, preta 

forra, que disse ter trinta e cinco anos. Ela tratou logo de pagar a sua entrada, com uma oitava em 

moedas de cobre, entregando para o tesoureiro e jurando acatar o Compromisso, o disposto nos 

vinte e seis capítulos; por não saber ler ou escrever, pediu ao alferes Gerônimo de Barros de Siqueira 

que assinasse por ela, sendo o mesmo também assinado por Joaquim do Rozário Filgueira, escrivão 

da irmandade. Temos aqui o primeiro registro da entrada de “Irmãs” de Compromisso da 

Irmandade de São Benedito, e mais ainda, uma preta forra, descrita no livro de termo da 

irmandade como iletrada. Destacamos este exemplo para demonstrar que a condição social da 

mulher à época era diferenciada das demais, sempre que a situação nanceira favorável permitia 

o pagamento das joias para dar entrada na irmandade.

Um dos raros registros por nós encontrados sobre a participação da mulher nas festividades 

religiosas está na dissertação de mestrado intitulada Irmãos de fé, Irmãos no poder: a irmandade 

de Nossa senhora do Rosário dos Pretos na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá (1751-1819), 

de Cristiane dos Santos Silva (2001). Nesse trabalho, a autora nos apresenta o feminino no espaço 

da Vila Real, mostrando o ingresso de pessoas mestiças e negras na Irmandade do Rosário, tanto 

pelo aspecto da devoção como pela busca de alforria, pois neste espaço, os irmãos se uniam por 

objetivos comuns, os laços de fraternidades e a constituição da família. Segundo a autora, o 

ingresso na Irmandade do Rosário visava à mudança da condição social, levando assim os 

benefícios aos seus irmãos e familiares e para agradecer, prestavam culto divino. Contudo, 

somente analisando as famílias barrocas de origem negra é que compreendemos como se deu o 

mecanismo empregado para a mobilidade social e o papel da mulher neste processo.

Em seus primórdios, observa a autora, as mulheres tiveram papel preponderante na 

preservação, perpetuação das crenças e transformação dos aspectos culturais e, era por meio 

das festas religiosas, que o desempenho da mulher, por exemplo, das escravas, aumentava 

quando pertencia a uma irmandade.

Em dois momentos, não há registro algum do ingresso de irmãos: em 1779 e 1785-87. No ano de 
1785, apenas homens ingressaram na irmandade, sendo nula a participação feminina. Em 
1786, não há menção do ingresso de nenhum irmão, voltando a se restabelecer em 1787, 
quando a participação feminina parece ser mais incentivada (SILVA, 2001, p. 107)

Assim graças a mistura de crenças e grupos étnico-raciais próprias do cultuar São Benedito 

foi que a mulher foi galgando relativo espaço neste ambiente masculino. Mesmo que este 

contingente fosse maior, a mulher procurava independente de sua condição de escrava ou não, 

a irmandade para com isso diminuir suas aições. Muitas foram às diculdades encontradas na 

ascensão feminina aos cargos dentro da irmandade, dando-lhes apenas lugar na mesa, podendo 

também participar nos festejos como rainhas das festas e procissões (SILVA, 2001, p. 109). Apesar 

disso, somente o cargo de rainha podia usufruir de certos privilégios durante o exercício de seu 

cargo.

Outro fato que identicamos foi a ascensão da mulher na irmandade se dar devido ao 

casamento e aos bens materiais, que deixaram em testamentos, já que muitas delas eram solteiras, 

mas tinham lhos que recebiam suas heranças.
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Alguns chegaram a assinar por seu escravo no termo de entrada. É o caso em, 1773, de 
Eufrazia Maria, escrava do reverendo padre Antonio da Rocha Freitas; em 1774, ingressa 
Francisca Silveira, escrava do ajudante Paulo Fernandes Machado; Em 1777, ingressa José 
Crioulo, escravo de João de Souza Canabarros. Em alguns casos, o irmão ou o marido assinam 
para respaldar o ingresso, como o de Anna Joaquina do Rosário; por não saber ler, assinou seu 
irmão João Fernandes Mendes (SILVA, 2001, p. 115-116)

Em outros casos quando alguma mulher era alforriada, ou por um motivo ou por outro, 

procurava estender esta condição a seus lhos e companheiros, também era possível por meio de 

testamento, que as mulheres alforriadas mesmo após sua morte, tivessem o direito de estender o 

benefício aos seus parentes vivos (SILVA, 2001, p. 124). Com isso, mais laços eram traçados no 

ambiente da irmandade.

Esclarecemos que a ausência de fontes diversicadas diculta o mapeamento do 

feminino na festa de São Benedito no passado, mas à medida que pesquisamos encontramos as 

mulheres em papéis que de uma forma ou de outra, ainda se encontra subjugadas ao dominante, 

o masculino, ou melhor, dentro do primado da narrativa do masculino. Obviamente, que 

atualmente evidenciamos uma nova conguração de papéis do feminino nas festividades 

dedicadas ao santo, o que parte das próprias mudanças da sociedade contemporânea com o 

protagonismo das mulheres como prossionais, chefes de família e demandantes de direitos.

O papel das mulheres no universo das festas religiosas dedicadas a São Benedito constitui 

em objeto rico de pesquisa antropológica e histórica para futuras pesquisas no campo. Tal fato se 

empara no próprio desenvolvimento de novos campos do saber como a história das mentalidades 

e a história cultural. É inegável a relevância desses campos para o avanço da abordagem do 

feminino. De acordo com Rachel Soihet e JoanaMaria Pedro (2007, p. 285), esses estudos – e a 

pesquisa sobre a festa de São Benedito não seria diferente – “apoiam-se em outras disciplinas – tais 

como a literatura, a linguística, a psicanalise e, principalmente, a antropologia -, com o intuito de 

desvendar as diversas dimensões do objeto. Assim, a interdisciplinaridade assume importância nos 

estudos sobre as mulheres”.

Por uma perspectiva um tanto convencional de compreender o mundo, as mulheres, em 

sua maioria, aparecem nesse tipo de festa religiosa no que poderíamos denominar de “lugares 

periféricos” dos rituais. Para Marta Gouveia Rovai, a elas caberiam às tarefas de costurar as roupas 

e bandeiras, preparar a festa e tudo o que ela envolve como fazer a comida que alimenta a todos 

nos festejos ou, na melhor das hipóteses, “exercer o papel de bandeireiras, ou seja, aquelas que 

carregam os estandartes, à frente do cortejo, com imagens dos santos, como Nossa Senhora do 

Rosário, Santa Igênia e São Benedito” (ROVAI, 2016, p. 9).

Na leitura da autora, essa ideia de “lugares periféricos” da festa merece ponderações, 

tendo em vista uma perspectiva de hierarquias pré-denidas do que seja ou não importante nesse 

tipo de evento. Ao analisar as congadas, observa que talvez esse papel secundário não seja o 

percebido e sentido de igual maneira pelas próprias mulheres, participantes dos festejos:

essas ações, por vezes consideradas por leigos – como nós – como secundárias na hierarquia, 
não são, necessariamente, vistas por elas como atividades “menores”. Ao contrário da 
desqualicação de seus ofícios, pudemos ouvir delas sobre o orgulho de serem aquelas que 
irão, por exemplo, alimentar os agrupamentos. Ao contrário de simples afazer doméstico, a 
comida faz parte de um ritual religioso de oferecimento do trabalho aos santos e às entidades 
religiosas. O mesmo pode-se dizer da feitura e manuseio das fardas e adereços, que levam 
meses elaborando, ou sobre o ato de carregar as bandeiras, que são beijadas durante todo o 
cortejo, por eis que assistem a procissão, que se ajoelham e pedem a bênção (ROVAI, 2016, 
p. 10)

Considerando a própria história de São Benedito, muito ligada à questão da alimentação, 

o ato de cozinhar e preparar os alimentos não podem ser funções pouco relevantes nos papéis 

sociais presentes na festa. E, nesse sentido, as contribuições dos estudos de Michel de Certeau, no 

segundo volume do livro A invenção do cotidiano: morar, cozinhar, possa nos dar indícios de um 

protagonismo feminino expresso no poder de decidir o que, como e para quem servir a mesa.

Falar dessas relações em ambientes diferentes da festa de São Benedito, por exemplo, nos 

induz a pensar num conceito de cotidiano que Certeau nos apresenta:

O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha) nos pressiona 
dia a pós dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente, todo dia pela manhã, aquilo 
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que assumimos ao despertar, é o peso da vida, a diculdade de viver, ou de viver nesta ou 
noutra condição, com esta fadiga, este desejo (DE CERTEAU, 1996, p. 31)

Aqui o cotidiano pode ser (re) inventado femininamente e a festa pode ser um evidenciar 

de sentidos, desejos e micro poderes (in)visíveis para uma narrativa masculina da história. Nas 

práticas culinárias – daquilo que é preparado na cozinha para ir à mesa – lembra François Dosse 

(2013, p. 94-95) lendo Luci Geard, colaboradora de Michel de Certeau, estariam o “saber 

transmitido, da memória múltipla, da inteligência programadora, da engenhosidade criadora ou 

ainda das astúcias incessantes [...] as tradições culinárias eram componentes essenciais do 

universo cultural, e que a gestão meticulosa do tempo implicada na arte de cozinhar mobilizava 

todas as técnicas memoriais, bem como as gestuais que desenvolviam uma técnica do corpo na 

sua disposição em executar as tarefas a partir de savoir-faire [saber fazer] preciso”.

PARA ALÉM DAS F(R) ESTAS...
Para emergir uma determinada tradição – sempre inventada, forjada – é necessário que 

haja transformação. Neste sentido as festas de santo ou mesmo todo referencial ligado ao sagrado 

e ao cultural sofreram e sofrem transformações ao longo do tempo. Desta forma podemos 

perceber alterações no andamento da festa.

O espaço da festa mistura o sagrado e o profano. Entretanto, a festa, como tal, envolve um 

conjunto de ações e de relações sociais muito mais intensas e mediadas pela comida, bebida, 

pela dança e outras diversas possibilidades ligadas à vida profana, acreditamos que esta tenha 

uma relação muito mais estreita com o profano, com o corpo e, até mesmo com o sexo e a 

sexualidade. E em um universo tão mediado pelo comer, a arte de cozinhar constitui um status de 

poder, pois sem o alimento preparado e servido não há festa, não há ritual.

Como nos lembra de José Ramos Tinhorão (2000), as festas de santo são como uma 

continuação da ritualística católica, uma continuação que representa um momento distinto da 

louvação e do reconhecimento da ação divina sobre a vida dos homens. Ela é também de caráter 

profano. Como nos mostra este autor, a festa é coletiva e permite que sejam mobilizados os 

elementos relativos à responsabilidade individual dos homens e mulheres ante ao pecado e às 

tentações manifestas nos inúmeros elementos da festa sagrada.

Se o período colonial enfrentou, com relação à organização destas festas, a imposição do 

poder teocrático sobre a sociedade, na primeira metade do século XX, porém, a festa de santo 

havia incorporado novos elementos, estes que são fruto de um novo tempo histórico que 

incorporou novos conceitos como, por exemplo, o de modernidade, como nos mostrou Margarida 

de Souza Neves (1991).

As festas, segundo Beth Alamíno (2005), são um poderoso instrumento de mediação e da 

cultura de um povo. Ela é o resultado da ação dos devotos, das irmandades e de cada católico, 

pois representa uma atitude de amor e devoção para como Deus, mediado pela crença nos 

ícones humanos da superação das vicissitudes do mundo.

O viajante que chegava a Cuiabá no século XIX, necessariamente, passava pela Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário para chegar ao centro da cidade. Esta igreja presenciou toda a história 

cuiabana, dos seus primórdios até hoje, e é a única igreja ereta que guarda seus contornos 

coloniais. O espaço do Rosário acompanhou a evolução urbana da cidade, de vila a capital, e a 

cada ano se reinventa para acompanhar as transformações de Cuiabá. Espaços de muitas 

histórias, este patrimônio (i)material de Cuiabá abriga duas festas de santos, São Benedito, o foco 

central deste artigo, e a de Nossa Senhora do Rosário (Cf. LACERDA; JESUS, 2008, SILVA, 2014; 

MENDES, 2014).

Assim, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário encontra na festa de São Benedito, o irmão de 

fé para auxiliá-la na manutenção das tradições culturais cuiabanas, transformando-se num 

ambiente de resistência às mesmas transformações que ao mesmo tempo, muda, transforma, 

separa, mas que também atualiza as práticas de devoção aos santos desta Igreja.

A festa de São Benedito, uma festa surgida no início da povoação de Cuiabá, transformou-

se num importante meio de controle social, mas também foi um grande instrumento de mediação 

entre os primeiros habitantes da Vila Real. O festejar em Cuiabá também funcionou com uma 

válvula de escape que maquiava as diculdades do dia a dia, diculdades que adentraram nos 

séculos XVIII, XIX e XX com diferentes tonalidades. Era um período onde os excessos eram 

permitidos, gastos podiam ser realizados, a cidade era iluminada, os fogos pipocavam e a 
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monotonia era quebrada, promovendo um tempo de utopias, como diria Del Priore (2000). E nesse 

espaço de tantas imposições e normas podemos identicar e percorrer – de forma inicial – os 
10 passos dessas personagens, ou seja, ver, saber e sentir as percepções femininas da festa.

NOTAS 
 Canto nal da festa de São Benedito, sábado, 2 jun. 2011 – Setor Centro. Folheto da missa que faz parte do acervo da 

Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, gentilmente cedido pelo pesquisador e historiador Pe. José de Moura e Silva.

2 A maioria desses autores eram ligados ao Instituto Geográco de Mato Grosso (IHGMT), do início do século XX, que 
buscavam manter viva a cultura local. Esses escritores começaram a falar, escrever e defender a “cultura cuiabana”, 
entre eles, José de Mesquita, Dom Aquino Corrêa, Octayde Jorge da Silva, padre Pedro Cometti, Rubens de Mendonça 
e Francisco Alexandre Ferreira Mendes e outros. Cf. AMEDI; RIBEIRO, 2013; AMEDI, 2014, capítulo 1.

3 Os jornais e periódicos que circularam em Cuiabá a partir de 1859 até meados de 1930 eram, em sua maioria, ligados a 
partidos político ou a ordem religiosa, mas também alguns que se intitulavam independente. Muitos deles foram 
registrados por Karl on den Steinen em 1884, durante sua estadia em Cuiabá. Cf: Steinen, Karl von den, O Brasil Central. 
Expedição em 1884 para a exploração do Rio Xingu. Coleção Brasiliana, UFRJ Eletrônica, 1942, p. 70. Disponível em: 
http://www.brasiliana.com.br. Acesso em 19 mar. 2014. No original em alemão este texto se encontra na p. 49 e 50.

4 Surpreendentemente, o documento está em bom estado de conservação, com algumas poucas perdas físicas, devido 
ao manuseio e o desgaste natural do papel e da tinta; não possuía capa ou encadernação, mas se encontra bem 
condicionado no Arquivo da Casa Barão de Melgaço – acervo do IPDAC. Fonte: Livro de Termo de Meza da Irmandade 
de São Benedito de 1822 a 1854. ACBM/IPDAC – Caixa 16, Pasta 55, doc. 1077.

5 Cf. O Republicano. Cuiabá, n. 138, de 7 mar. 1897.

6 Segundo o Dicionário Aurélio: “Signicado de Memento s.m. Prece que se reza, durante a missa, pelos vivos e pelos 
mortos. / Agenda na qual se anota tudo aquilo que não pode ser esquecido. / Obra em que são resumidas as partes 
essenciais de um assunto, de uma ciência”.

7 S A N T O  D E  D E V O Ç Ã O  -  S ã o  B e n e d i t o ,  o  p r o t e t o r  d a  c i d a d e .  C u i a b á .  D i s p o n í v e l  e m :   
http://www.diariodecuiaba.com.br/especial. Acesso em 11 jun. 2016.

8 Segundo Richard Miskolci (2007), amparado nos estudos de Michel Foucault, a sexualidade como um dispositivo 
histórico do poder se desenvolveu desde ns do século XVIII nas sociedades ocidentais modernas e se baseou na 
inserção do sexo em sistemas de utilidade e regulação social, criando hierarquizações e determinismos sociais. Para 
Margareth Rago (1998, p. 90), a emergência dos estudos sobre a história das mulheres e das relações de gênero, em larga 
medida, permitiu o desmonte dessa naturalização da noção essencializada de “mulher”. No caso da cidadela de Clio, 
implicou na “importância da sexualização do discurso historiográco”. Nesse sentido, essa escrita feminina/feminista da 
história avançou “a crítica questionando a gura do sujeito unitário, racional, masculino que se colocava como 
representante de toda a humanidade. As mulheres, portanto, não tinham história, absolutamente excluídas pela gura 
divina do Homem, que matara Deus para se colocar em seu lugar” (RAGO, 1998, p. 91). Cf. também SOIHET; PEDRO, 2007.

9 Surpreendentemente, o documento está em bom estado de conservação, com algumas poucas perdas físicas, devido 
ao manuseio e o desgaste natural do papel e da tinta; não possuía capa ou encadernação, mas se encontra bem 
condicionado no Arquivo da Casa Barão de Melgaço – acervo do IPDAC. Fonte: Livro de Termo de Meza da Irmandade 
de São Benedito de 1822 a 1854. ACBM/IPDAC – Caixa 16, Pasta 55, doc. 1077.

10 Neste artigo adotamos mulheres sempre no plural por entender que lidamos com o diverso, as diferenças. Não 
pensamos a categoria mulher como uma essência, uma verdade biológica/cultural, e sim na sua perspectiva de 
constructo social. Segundo Joana Maria Pedro (2005, p. 82), ao longo do debate acerca do tema, a categoria “mulher” 
sofria interpretações as mais diversicadas, dependendo como era entendidas as relações: “Mulheres negras, índias, 
mestiças, pobres, trabalhadoras, muitas delas feministas, reivindicaram uma “diferença” – dentro da diferença. Ou seja, 
a categoria “mulher”, que constituía uma identidade diferenciada da de “homem”, não era suciente para explicá-las”. 
O sentido político dessa categoria foi assim bem destacado por Cláudia de Lima Costa, em “O tráco de gênero” (1998, 
p. 138): “a “mulher” é uma categoria heterogênea, construída historicamente por discursos e práticas variados, sobre os 
quais repousa o movimento feminista. Dependendo do contexto conjuntural e das exigências políticas, esta categoria é 
usada para articular as mulheres politicamente. Contudo, ela possui diferentes temporalidades e densidades, existindo 
em relação a outras categorias igualmente instáveis”.
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 A (IN)SUSTENTABILIDADE DO ACAMPAMENTO ILHA 
VERDE,  NO MUNICÍPIO DE BABAÇULÂNDIA (TO),

 DA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

RESUMO
Este artigo discute a sustentabilidade e/ou insustentabilidade do 

Acampamento Ilha Verde, no município de Babaçulândia (TO), da 
perspectiva de gênero. O reassentamento foi criado com a construção da 
Usina Hidrelétrica de Estreito no rio Tocantins, na divisa dos estados do 
Tocantins e Maranhão, e por meio da História Oral percebeu-se que ali 
existe uma sustentabilidade ecológica e uma insustentabilidade política. 
O modo de vida e de produção acontece com o menor impacto 
ambiental possível, mas a não regularização das terras por parte do poder 
público acarreta falta de investimento, que se reete na ausência de 
saneamento básico, na impossibilidade de se construírem casas e na 
limitação das atividades produtivas. As mulheres são as mais afetadas por 
esse contexto, uma vez que as atividades que desenvolvem são 
fortemente impactadas pelas condições de saneamento e habitação. A 
m de identicar as questões de gênero presentes no acampamento, 
foram entrevistadas mulheres, sobretudo as casadas ou que viviam com 
seus parceiros em regime de união estável. 

Palavras-chave: Gênero. Sustentabil idade. Insustentabil idade. 
Acampamento 

ABSTRACT
This article discusses the sustainability and/or unsustainability of Ilha 

Verde Camp, in the city of Babaçulândia (TO), from the gender 
perspective. Resettlement was created with the construction of the Estreito 
hydroelectric power plant on the Tocantins River on the border between 
the states of Tocantins and Maranhão, and through oral history realized that 
there exists an ecological sustainability and political unsustainability. The 
way of life and production takes place with the least possible 
environmental impact, but not the regularization of land by the 
government leads to lack of investment, which is reected in the lack of 
basic sanitation, inability to build houses and limiting productive activities. 
Women are the most affected by this context, since the activities that 
develop are strongly impacted by sanitation and housing conditions. In 
order to identify gender issues present in the camp, women were 
interviewed, especially those married or living with their partners in stable 
regime.

Keyworde: Gender. Sustainability. Unsustainability. Camp
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INTRODUÇÃO

 

A
construção de usinas hidrelétricas no Brasil tem suscitado muitos estudos a respeito dos 

impactos ambientais e sociais provocados por esses empreendimentos. Além dos 

consequentes danos à fauna e à ora, as áreas alagadas abalam a existência de 

diversas comunidades ao lhes impingir um processo de desterritorialização que lhes acarreta 

grandes perdas materiais e simbólicas (PARENTE, 2007; SILVA; SIEBEN; SILVA, 2014). Diante dessas 
1questões, este artigo  tem por objetivo discutir os impactos ambientais da construção da Usina 

Hidrelétrica de Estreito, lançando um olhar, a partir da perspectiva de gênero, sobre as práticas  

cotidianas e as condições de sustentabilidade e/ou insustentabilidade do Acampamento Ilha 

Verde, no município de Babaçulândia, criado por atingidos pela barragem. Coadunamos com 

Lagarde quanto à perspectiva de gênero, quando faz referência à concepção acadêmica, 

ilustrada e cientíca que sintetiza a teoria e a losoa libertadoras, criadas pelas mulheres e que 

formam parte da cultura feminista. Segundo Lagarde, essa perspectiva permite analisar e 

compreender as características que denem as mulheres e os homens de maneira especíca, 

assim como suas semelhanças e diferenças. Analisa, ainda, as possibilidades vitais das mulheres e 

dos homens: o sentido de suas vidas, suas expectativas e oportunidades, as complexas e diversas 

relações sociais que se dão entre ambos os gêneros, assim como os conitos institucionais e 

cotidianos que devem enfrentar e as maneiras com que o fazem (LAGARDE, 1996, p. 15).

A Usina Hidrelétrica de Estreito, inaugurada em 2012, foi construída no rio Tocantins, entre 

os estados de Tocantins e Maranhão, na área dos municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito 

(MA). Realizada pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste) – formado pelas empresas GDF Suez-

Tractebel Energia, Vale, Alcoa e Intercement –, foi projetada para gerar 1.087 MW (megawatts) 

de potência (SILVA, 2014). Sua construção alagou vários municípios próximos, entre eles o de 

Babaçulândia, ao norte do Estado do Tocantins. As famílias atingidas foram realocadas pelo 

Ceste em reassentamentos rurais, a saber: Baixão, Bela Vista, Mirindiba, Santo Estevão, São João I 

e II, situados nos municípios de Araguaína, Babaçulândia, Palmeira do Tocantins e São Bento do 

Tocantins (PARENTE, 2014). Outras famílias, no entanto, não foram indenizadas, sobretudo aquelas 

que não possuíam propriedades rurais na área alagada. Esse é o caso das que formaram o 

Acampamento Ilha Verde. 

Diante da não indenização, pequenos comerciantes e pescadores que trabalhavam na 
2

praia  do município de Babaçulândia começaram a se organizar e deram início ao 

Acampamento Ilha Verde. O acampamento formou-se pela iniciativa dessas pessoas e de outras 

originárias da ilha de São José, submersa em 2010 com a construção da hidrelétrica (SILVA; 

SIEBEN; SILVA, 2014). O Ilha Verde situa-se na zona rural de Babaçulândia, distante 

aproximadamente 4 quilômetros do perímetro urbano, às margens do rio Tocantins, no trecho 

que se transformou em lago (área de propriedade do Ceste).

Atualmente, vivem no acampamento 37 famílias, organizadas em pequenos lotes de 

terra. Reivindicam uma indenização por parte do Ceste e estão dispostas a não desocupar a 

área até que a questão seja resolvida. Declaram-se membros do Movimento dos Atingidos por 
3Barragens (MAB) , que possibilita a luta por seus direitos. 

A comunidade do Acampamento Ilha Verde se organiza de modo diferente dos 

tradicionais acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nos quais 

comumente se constroem pequenas casas, próximas umas das outras, às margens de rodovias e 

estradas, ou em fazendas (FIGUEIREDO; PINTO, 2014). É uma situação provisória, até a conquista 

da terra, que em geral é concedida em uma localidade muito diferente de onde se encontra o 

acampamento. No caso do Ilha Verde, as famílias se encontram à margem do rio Tocantins em 

lotes de terra de dimensões mais amplas que os tradicionais agrupamentos do MST. Ali não há 

energia elétrica, nem água encanada ou esgoto. A água do rio represado é imprópria para o 

consumo e para cozinhar, devido à decomposição da vegetação que não foi retirada da área 

alagada. A água utilizada para o consumo vem da cidade. As casas são feitas de madeira e  

cobertas de palha (Figura 1), no local onde a comunidade deseja a posse da terra.
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Figura 1 – Casa no Acampamento Ilha Verde

Fonte: Hareli Fernanda Garcia Cechin (foto tirada em 4 jun. 2015).

A diferença em relação aos agrupamentos do MST se dá porque o Ilha Verde não é 
um assentamento. Figueiredo e Pinto (2014) explicam que um acampamento é formado por 
um grupo de pessoas que se reúne para exigir seus direitos, xando moradias em locais 
relacionados às suas solicitações, e que resistem a sair do local, mesmo diante de mandados 
de reintegração de posse. As condições básicas de infraestrutura são precárias e as moradias 
permanecem até que se faça um cálculo da área e a divisão dos lotes entre as famílias. 
Segundo os autores, isso faz parte da estratégia de luta do grupo e visa pressionar o governo e 
mobilizar a opinião pública, mas se trata de um momento de transição ou de passagem, até 
que se alcance o reconhecimento legal. 

Por outro lado, considera-se assentamento quando as famílias conseguem o direito de 

usufruto da terra, bem como benefícios do governo para a construção de casas de alvenaria e 

para a produção agrícola. O assentamento é um indicador de que a terra foi conquistada, de 

que as pessoas não serão retiradas (desde que não interrompam a produção), o que tende a 

levar o grupo a se organizar de um modo diferente (FIGUEIREDO; PINTO, 2014). A comunidade de 

Ilha Verde vive o momento do acampamento, pois seus direitos ainda não foram conquistados. 

Cada família tem um lote de terra cujo tamanho que lhes permite a criação de galinhas e o 

cultivo de frutas, legumes e hortaliças (Figura 2). 

Figura 2  Cultivo de hortaliças no Acampamento Ilha Verde

Fonte: Hareli Fernanda Garcia Cechin (foto tirada em 4 jun. 2015).
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A agricultura é a principal razão da organização das famílias em lotes. Inicialmente, todos 

moravam bem próximos uns aos outros. Depois, a comunidade passou a explorar melhor a área e 

decidiu se organizar em pequenos lotes. Não por conta de se ter maior privacidade, ou para 

serem proprietários, mas para que cada família pudesse cuidar da sua plantação e controlar os 

itens produzidos, que são vendidos na feira. 

As tarefas de homens e de mulheres não apresentam uma delimitação clara, pois 

embora apenas as mulheres cuidem da casa, dos lhos e da horta, elas participam de todas as 

atividades destinadas aos homens. No entanto, quando se referem a essas funções, as mulheres 

se dizem estar dando uma “ajuda”. Isso ca explicitado na fabricação da farinha, atividade 

predominantemente masculina, pois elas “ajudam” no processo de descascar a mandioca. 

Quando se trata da pesca, esta é vista por elas como um momento de lazer, mesmo que o 

resultado da pescaria feminina também se dirija para a venda na cooperativa da cidade. Esse 

aspecto permite que o cotidiano da comunidade possa ser compreendido pela perspectiva de 

gênero, uma categoria teórico-metodológica que tem por foco as “relações sociais fundadas 

sobre as diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1990, p. 14). Pela categoria gênero, 

busca-se compreender como, historicamente, homens e mulheres, foram categorizados de 

forma diferente, em oposição binária, numa construção hierárquica onde o homem ocupa uma 

posição de superioridade, e a mulher ocupa uma posição de inferioridade. Para os estudos de 

gênero, os papéis relacionados a “ser homem” e “ser mulher” provêm de uma construção 

cultural de sentidos e signicados, permeados por relações de poder que persistem até os dias 

atuais e inuenciam no modo como homens e mulheres se relacionam, determinando 

características, oportunidades e expectativas diferentes. Homens e mulheres são afetados de 

maneiras diferentes dentro de uma mesma problemática, o que implica ter essas diferentes 

demandas como referência (ROCHA; CABA, 2012).

A literatura aponta que são escassos os estudos sobre as questões de gênero em 

comunidades afetadas por hidrelétricas (PARENTE, 2015), seja em reassentamentos ou 

acampamentos – o que levou este estudo a analisar como as mulheres no Acampamento Ilha 

Verde vivenciam os diferentes aspectos da (in)sustentabilidade e se, para elas, essas questões se 

colocam de modo mais incisivo, uma vez que cabe a elas a manutenção doméstica e familiar, 

tarefas intimamente ligadas à questão da infraestrutura. A compreensão da perspectiva de 

gênero também permitiu observar que essas mulheres não percebem essa divisão, pois é algo 

que está impregnado na cultura e, consequentemente, é internalizado por elas.

As tarefas tidas como femininas, no Acampamento Ilha Verde, podem ser 

acompanhadas também por um olhar da sustentabilidade/insustentabilidade, pois o ambiente 

no qual essas mulheres se encontram é muito importante e inuencia no seu trabalho doméstico, 

dadas as condições de vida e existência. A relação que essas mulheres e suas famílias 

estabelecem com o ambiente deve ser problematizada, já que que as atividades econômicas 

realizadas no acampamento (pesca, agricultura, avicultura, extrativismo e produção de farinha) 

estão ligadas à subsistência imediata das famílias.

Para Sachs (2002), a sustentabilidade não se limita à ecologia ou à preocupação com a 

fauna e a ora, sendo necessário observar-se a relação que o homem estabelece com o 

ambiente que o cerca e a relação entre os diversos grupos dentro de uma sociedade. O autor 

destaca sete dimensões da sustentabilidade, que são interligadas: social, cultural, ecológica, 

ambiental, territorial, econômica e política. Essas dimensões foram observadas no 

Acampamento Ilha Verde e serão discutidas a partir dos depoimentos das mulheres.

Metodologicamente, utilizou-se a História Oral, que não visa dados numéricos, mas o 

contato direto com os sujeitos via história narrada. Segundo Portelli (2001), a História Oral é um 

gênero de discurso no qual a palavra oral e a escrita estão presentes e se desenvolvem em 

conjunto, de modo que falam sobre o passado e o presente. Desse modo, a história é vista como 

um ponto de vista, e por isso o interesse está no que é lembrado (BOSI, 1987), na “recuperação do 

vivido conforme concebido por quem viveu” (ALBERTI, 2005, p. 23).

Essa metodologia parte do princípio de que a memória do sujeito está imersa em uma 

memória social, familiar e grupal, e por isso o discurso não é somente seu, mas situa-se numa 

fronteira entre o seu modo de ser e o de sua cultura (BOSI, 1987). Thompson (2002) alerta que, 

muitas vezes, símbolos e mitos, próprios do imaginário cultural, são trazidos para o relato individual 
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e podem ser tidos como fato pelo indivíduo. Por isso a História Oral é um método que tem o papel 

de interpretar o imaginário social e analisar as representações sociais (FREITAS, 2003), entendendo 

como as “ideias públicas e as pressões econômicas e coletivas interagem em nível individual” 

(THOMPSON, 2002), bem como a inuência de um grupo sobre seus membros, com diferentes 

margens de coação e liberdade (LEVI, 2006).

É dentro dessa coação que percebemos as questões de gênero durante as entrevistas 

no acampamento. Durante as entrevistas com as mulheres, os esposos e/ou companheiros 

geralmente estavam próximos, e mesmo que em um plano secundário no espaço físico, 

percebíamos sua inuência sobre as mulheres. Em alguns momentos esses homens participavam 

da narrativa, seja complementando a fala das entrevistadas, quando estas lhes pediam a 

conrmação de alguma informação dentro da narrativa, seja através de expressões faciais e 

trocas de olhares, como se as mulheres estivessem pedindo “autorização” para narrar 

determinado fato. Acredita-se que esse fenômeno também tenha sido potencializado pelas 

próprias características do Acampamento Ilha Verde, no qual as questões coletivas estão 

sempre presentes no cotidiano e onde a casa não constitui um ambiente privado, mas coletivo, a 

que todos têm acesso.

A História Oral teve importância fundamental para o trabalho, pois através dela é possível 

trazer as trajetórias das mulheres historicamente excluídas dos documentos escritos (SALVATICI, 

2005), como as que residem no Acampamento Ilha Verde. Das modalidades de História Oral, 

utilizou-se a história temática (FREITAS, 2003): as entrevistas tiveram como foco um assunto 

especíco, não abrangendo a totalidade da existência das entrevistadas, mas o seu cotidiano 

no acampamento e as diculdades daí decorrentes. Também foram levantadas informações 

sobre a história do acampamento, o que permitiu relacionar a vivência dessas mulheres com o 

contexto no qual se encontram.

As entrevistas aconteceram na casa das mulheres, ambiente que normalmente tende a 

propiciar um diálogo mais descontraído. Buscou-se um clima de reciprocidade e respeito, para 

que as entrevistadas se sentissem à vontade para colocar suas vivências e pontos de vista, de 

acordo com as indicações dos autores da História Oral (PORTELLI, 2001; THOMPSON, 2002; ALBERTI, 

2005; TOURTIER-BONAZZI, 2006).

Os critérios utilizados para a escolha das mulheres a ser entrevistadas foram residir no 

Acampamento Ilha Verde e ser casada ou viver com um companheiro, de modo que as relações 

de gênero pudessem ser observadas. Após a autorização das mulheres por escrito, elas foram 

entrevistadas seguindo-se um roteiro prévio. O roteiro não era xo nem estável, mas serviu para 

orientar as entrevistas e estava organizado em perguntas abertas e não diretivas, elaboradas de 

modo a não induzir uma resposta (THOMPSON, 2002). Esse roteiro foi reformulado no decorrer das 

entrevistas, ajustando-se às informações fornecidas pelas beneciárias e sua compreensão das 

perguntas, de acordo com o que indica Alberti (2005). As perguntas foram apresentadas na 

ordem em que o discurso permitiu e não na ordem em que apareciam no roteiro, mantendo-se 

um diálogo uido, também de acordo com as orientações de Portelli (2001), Thompson (2002) e 

Alberti (2005).

Os depoimentos das mulheres foram obtidos individualmente, no dia 4 de junho de 2015. 

As entrevistas duraram em média 40 minutos e foram realizadas pelas pesquisadoras responsáveis 
4pelo estudo . Os relatos foram gravados e depois transcritos, de modo a se tornar um texto, 

posteriormente interpretado à luz das teorias de gênero e de empoderamento. Portelli (1996) 

explica que as fontes orais permitem passar do individual ao social tornando os relatos utilizáveis 

para pesquisas, devido ao uso de regras e procedimentos cientícos da História Oral. Para o autor, 

os relatos se constituem em textos que permitem “trabalhar com a fusão do individual e do social, 

com expressões subjetivas e práxis objetivas articuladas de maneira diferente” (PORTELLI, 1996, p. 

4). Além das gravações de áudio, também foram registradas informações em anotações de 

campo, em que se relataram as experiências e observações que surgiram durante a execução 

da pesquisa.

Foram entrevistadas sete mulheres (entre elas, a líder do acampamento), entre 24 e 48 

anos de idade. Elas tinham de dois a oito lhos – em alguns casos, além dos lhos biológicos, 

cuidavam de sobrinhos e netos. O grau de escolaridade variou entre o 5º ano do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio completo. Os companheiros tendiam a ter um grau de 
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escolaridade abaixo do delas, enquanto os lhos, a maioria ainda estudando, tinham grau de 

escolaridade superior ao das mães, com exceção dos que ainda eram crianças. Por meio dos 

depoimentos das mulheres foi possível, então, identicar aspectos de sustentabilidade (SACHS, 

2002) e de insustentabilidade nas vivências cotidianas dessa população.

SUSTENTABILIDADE E INSUSTENTABILIDADE 
Como mencionado anteriormente, uma das dimensões apontadas por Sachs (2002) na 

questão da sustentabilidade está a social – relacionada à distribuição de renda justa, à 

qualidade de vida e à igualdade de acesso a recursos e serviços. Não foram encontrados esses 

elementos no Acampamento Ilha Verde, o que, para as pesquisadoras, se caracterizou em 

insustentabilidade, uma vez que as/os acampadas/os relatam que não podem construir casas 

de tijolos nem se dedicar a atividade econômica que possa gerar mais renda, porque não têm a 

posse denitiva da terra (isso só será possível quando a terra for legalizada pelo Ceste para essas 

pessoas). 

Essa é a maior preocupação da comunidade, particularmente para as mulheres, pois 

quando foi perguntado o que gostariam que mudasse, Shirlene responde: “Eu gostaria que eles 

resolvessem a situação, porque a gente trabalha aqui, mas só que não é nosso [...] eu gostaria 

que eles resolvesse, legalizasse aonde nós mora e passar os documentos, que a gente pode fazer 

algum nanciamento, alguma coisa”.

A falta de infraestrutura (água encanada, energia elétrica, esgoto e outros) afeta a 

qualidade de vida dessas famílias. As mulheres são as mais impactadas por esse contexto, uma 

vez que são as responsáveis pelo cuidado da casa e dos membros familiares. Também são elas 

que gerenciam o consumo de água nas casas. A Conferência Internacional sobre Água e Meio 

Ambiente, realizada em 1992 em Dublin, na Irlanda, coloca que as mulheres têm papel primordial 

no gerenciamento e proteção da água, já que são as provedoras e usuárias da água, 

constituindo-se nas guardiãs desse recurso (PARENTE, 2015). No entanto, não se registrou no 

acampamento a valorização delas no desenvolvimento e gerenciamento dos recursos hídricos, 

pois nenhuma delas relatou ter participado de capacitação e/ou programas de 

conscientização nesse sentido.

Em relação à sustentabilidade ecológica, ligada à preservação do capital natural na 

produção, bem como no uso dos recursos de forma limitada, sobretudo aqueles não renováveis 

(SACHS, 2002), a produção agrícola não se dá em larga escala, visto que é feita de forma manual. 

As famílias produzem quase todos os alimentos para a sua subsistência, mas também para a 

comercialização dos produtos vendidos na feira livre da cidade (Figura 3), que acontece durante 

dois dias da semana. As atividades da comunidade, na véspera dessas feiras, se volta para o 

preparo dos alimentos para a venda. Isso ocorre com o apoio do poder público municipal, que 

concede transporte gratuito para levar a comunidade à cidade, junto com seus produtos, 

facilitando a comercialização dos gêneros alimentícios produzidos. Logo após a feira, essa 

população retorna para o acampamento com o mesmo transporte.

Figura 3 – Produtos comercializados na feira livre de Babaçulândia

Fonte: Hareli Fernanda Garcia Cechin (foto tirada em 4 jun. 2015).
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Apesar do baixo impacto sobre o meio ambiente, a falta de infraestrutura básica 
acarreta um maior gasto nanceiro para a conservação dos alimentos. Também se observou 
falta de apoio técnico e capacitação administrativa. Quando solicitada a falar sobre o tema, 
Shirlene relata:

Não, não recebemos nenhum apoio. Deixa eu ver, a única coisa que eu participei que tem 
que esse negócio do Bolsa Família foi aquele do Programa Brasil sem Miséria que teve. Aí teve 
foi uma ajuda assim, de dois mil e quatrocentos e aí foi dividido em três vezes pra gente 
investir, a gente investir. [...] Investi na horta. Foi comprado o motor, a bomba, as telas que 
tinha umas galinhas aqui, tinha umas galinha aqui. Mas só que minhas galinhas morreu tudo. 
Era pra vim o técnico, o agrônomo. Essas coisas assim. O veterinário. Mas só que não veio. Aí 
eu parei de mexer nas galinhas e quei só na horta mesmo.

Essa carência de conhecimentos das mulheres sobre o manejo nanceiro, administrativo 

e contábil aumenta a chance de fracassos de pequenos negócios, sobretudo aqueles liderados 

por mulheres (ZAPATA-MARTELO et al., 2008). Parte do recurso oferecido pelo governo federal se 

perdeu, uma vez que, sem o apoio técnico, essa mulher não conseguiu impedir que as aves 

morressem, tampouco descobrir a sua causa e evitar novas perdas. Sobre esse aspecto também 

há o relato de Valderice, líder do acampamento na época:

E para mim isso é muito bom, porque eles plantavam, assim só..., minha avó me ensinou a 
fazer um canteiro, eu ia lá e plantava também. Deu certo, deu. Não deu, não deu. E tendo 
uma pessoa para orientar, eles vão aproveitar cem por cento da plantação deles, né?! Mais 
do que eles plantando porque eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com a 
tradição, né?! Deu certo, deu. Não deu... Aí as vezes eles me perguntam: 'Valderice, não deu 
certo isso...' Como eu vou ajudar porque eu não sei também. Eu quero aprender.

A falta de apoio técnico e capacitação administrativa também acarreta um manejo 

inadequado dos recursos, pois o planejamento nanceiro é necessário não só para um grupo 

familiar, como também para uma coletividade organizada em torno de um pequeno negócio. 

Janete, outra moradora do Ilha Verde, diz que em algumas ocasiões sobra um pequeno dinheiro 

no nal do mês, mas ela nunca guarda e, consequentemente, também não o investe.

Essa situação denota falta de sustentabilidade política, pois de acordo com Sachs (2002), 

esta se dá por meio do desenvolvimento do Estado, na medida que é quem consegue oferecer 

democracia, garantindo os direitos humanos, pautando-se na igualdade e favorecendo aqueles 

que se encontram em condições sociais e econômicas mais vulneráveis.

Registrou-se o apoio do Estado por meio do Programa Bolsa Família, do qual alguns 

moradores do acampamento são beneciários, e do Seguro Defeso, garantido aos pescadores 

artesanais. Em geral, as mulheres são as beneciárias titulares do Bolsa Família, e os homens 

beneciários do Seguro Defeso (embora na época houvesse duas mulheres que o recebiam). Nos 

dois casos, há o recebimento de benefícios monetários, o que contribui para o sustento das 

famílias.

No entanto, somente esses benefícios não são sucientes para garantir a subsistência 

dessa população, o que faz com que as famílias se dediquem a diversas atividades econômicas. 

A relação dos homens e das mulheres nessas atividades denota diversas questões de gênero. A 

compra de gêneros alimentícios, por exemplo, é feita pela mulher, segundo o relato de 

Aparecida, apesar de o esposo ir junto:

Tem vez que vou mais Shirlene, outras vou com Luiz [esposo], às vezes eu vou só. Faço as 
compras e venho embora. [...] nós só faz pensar 'não, vamos comprar isso', aí nós vai lá e 
compra. Aí nós deixa o dinheiro, não gasta, nós deixa o dinheiro pra aquele tipo de coisa, aí 
nós vamos lá e compra. Igual o motorzinho de luz. Nós mexemos com a horta, nós precisamos 
do motorzinho de luz. Aí nós fomos lá, comprei o motor de luz, depois eu arrumei outro 
dinheiro, comprei a bomba e os cano pra molhar o canteiro, pra car mais melhor pra gente 
dar conta da horta.

Nesse relato, Aparecida usa a renda da família para comprar instrumentos que diminuam 

o tempo gasto com a horta, uma de suas obrigações. É possível perceber que ela investe em 

meios de produção, mas também em produtos domésticos, para a subsistência da família. 

Embora sutil, essa é uma questão importante, considerando que no sistema capitalista, 

fortemente marcado pelo patriarcado, os homens sempre foram os detentores dos meios de 

produção. Brumer (2004), ao relatar a situação da mulher na agricultura familiar, observa que 
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cabe aos homens conduzir o processo decisório referente aos investimentos relacionados à 

produção ou à reposição dos meios de produção necessários para a colheita seguinte. No caso 

de Aparecida, ela consegue inverter essa lógica, sendo responsável não só pelas despesas 

destinadas ao consumo doméstico, mas também administrando os recursos que serão investidos 

na atividade econômica da família, o cultivo de hortaliças.

Nas falas das mulheres pesquisadas é possível observar a “invisibilidade” dos homens, pois 

as mulheres, em seus relatos, se veem protagonistas quando falam das tarefas do dia a dia, como 

manter os lhos na escola e o calendário de vacinação em dia. Elas sempre usam a primeira 

pessoa do singular, “eu”, para se referir a quem é responsável pelo cumprimento dessas tarefas, 

porém continuamente conrmam essas informações com seus maridos e/ou companheiros 

durante as entrevistas para as pesquisadoras.

No Acampamento Ilha Verde, o tempo das mulheres é dedicado ao cuidado com a 

horta, com a casa e com os lhos. Isso faz com que elas não tenham tempo disponível para se 

dedicar a outras atividades, como a participação no controle social das políticas públicas. 

Batliwala (1997) arma que muitas vezes os esforços governamentais estão centrados no 

melhoramento das condições diárias das mulheres, o que restringe a consciência delas a respeito 

do baixo status econômico e social em relação aos homens. Isso também diminui sua disposição 

para atuar contra as estruturas reforçadoras desse processo de subordinação e desigualdade, 

estruturas pouco visíveis, porém muito poderosas. Na pesquisa no Acampamento Ilha Verde 

depreendeu-se que as mulheres não percebem as estruturas que reforçam a subordinação, 

assumindo como de sua responsabilidade diversas atividades diárias, o que não é diferente de 

outras realidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo buscou discutir os impactos ambientais da construção da Usina Hidrelétrica de 

Estreito analisando as condições de (in)sustentabilidade do Acampamento Ilha Verde, no 

município de Babaçulândia, a partir da perspectiva de gênero. Ainda que as famílias lidem com 

fontes monetárias distintas (a renda proveniente da venda de produtos na feira e os benefícios 

governamentais), as atividades realizadas pelas mulheres rearmam os papéis tradicionais de 

gênero porque estão ligadas a ações culturalmente tidas como femininas: padrões culturais 

internalizados pelas mulheres.

As 37 famílias do Acampamento Ilha Verde estão organizadas na luta pela posse da 

terra, por meio do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), no entanto as mulheres dessa 

comunidade ainda não estão organizadas como grupos políticos, ou seja, não têm uma luta 

comum que inclua as conquistas para o acampamento como um todo.

A partir da concepção de sustentabilidade de Sachs (2002), foi possível perceber que no 

Ilha Verde há uma sustentabilidade ecológica e uma insustentabilidade política. O modo de vida 

e de produção acontece com o menor impacto ambiental possível, mas a não regularização 

das terras acarreta falta de investimento do poder público, que se reete na ausência de 

saneamento básico, na impossibilidade de se construírem casas e na limitação das atividades 

produtivas – pois não é possível a criação de animais de grande porte, tampouco o aumento da 

produção agrícola com o uso de mecanização. A comunidade vive da produção para a 

subsistência, complementada por benefícios do governo federal, como o Programa Bolsa Família 

e o Seguro Defeso, o que pouco impacta na sua qualidade de vida na medida em que o 

benefício, dado seu valor reduzido, consegue cobrir somente algumas despesas para a 

manutenção da casa.

Os produtos derivados das hortas e comercializados na feira da cidade são altamente 

perecíveis e, quando não vendidos, são descartados, o que diminui as possibilidades de ganho. 

Apesar de a renda das mulheres ser igual ou maior que a dos maridos e/ou companheiros, o seu 

trabalho não tem valor social. Em muitas entrevistas, elas narraram suas contribuições como 

secundária ou mesmo como uma “ajuda”.

Essas mulheres vivem em uma situação de dependência e falta de controle sobre o seu 

tempo pessoal por conta das atividades domésticas e o cuidado com os lhos. O trabalho 

doméstico no acampamento, ainda por cima, se torna mais difícil de realizar dadas as condições 

de infraestrutura precárias. Soma-se a isso a baixa escolaridade e, consequentemente, as 
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diculdades de se inserirem em atividades fora de casa, o que acarreta, portanto, falta de renda 

para investir em outras atividades econômicas, bem como limitações para desenvolverem outros 

conhecimentos e outras habilidades.

A falta de reconhecimento legal, o manejo inadequado dos recursos e a ausência de 

capacitação e orientação técnica, bem como a ausência de participação nas arenas 

decisórias (conselhos de políticas públicas), denotam uma insustentabilidade política.

Por m, constata-se que as mulheres do Acampamento Ilha Verde são as mais afetadas 

com todo esse contexto, na medida em que as atividades tidas como femininas, como cuidar da 

casa e dos lhos, são totalmente de sua responsabilidade, numa situação em que o 

reassentamento não oferece condições de saneamento básico e habitação, gerando portanto 

uma sobrecarga para elas.  

Como adverte Marcela Lagarde (2006, p. 123), se as mulheres fossem incluídas no 

processo de desenvolvimento, a população local, a nacional e a mundial teriam bons níveis de 

qualidade de vida e condições de sobrevivência. Ao excluir a metade da população do acesso 

aos bens e aos espaços, o atual modelo de desenvolvimento atribui prioridade aos interesses 

masculinos, gerando desigualdade e pobreza. Para Lagarde, ao referir-se ao desenvolvimento, 

este deveria incluir as necessidades das mulheres e considerá-las prioritárias, bem como modicar 

as necessidades humanas dos homens, uma vez que muitas concretizam formas e mecanismos 

de opressão sobre as mulheres. Modicar também as necessidades comunitárias, nacionais e 

mundiais ao requerer um caminho de desenvolvimento com sentido mais humano. Assim, 

portanto, poderíamos pensar em uma sustentabilidade na perspectiva de gênero.

NOTAS
1 O artigo tem origem em trabalho realizado dentro de um projeto de pesquisa denominado “Gênero e memória de 

mulheres dos movimentos sociais em reassentamentos rurais no extremo norte do Tocantins”, coordenado pela Profa. 

Dra. Temis Gomes Parente e nanciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico (CNPq).

2 As praias são formadas nas margens e leitos dos rios durante o período de estiagem. A população local utiliza-as como 

áreas de lazer, e muitos ribeirinhos aproveitam para montar estruturas que lhes permitam conseguir uma renda extra 

explorando a venda de produtos para os turistas.

3 O MAB foi criado em 1988 a partir da unicação das demandas de pequenos agricultores que, em diferentes partes do 

país, perdiam suas propriedades ou parte delas devido ao projeto de expansão assumido pelo setor elétrico brasileiro 

(FRAGA, 2013).

4 Os depoimentos foram colhidos pelas pesquisadoras Hareli Fernanda Garcia Cecchin, Temis Gomes Parente e Magna 

Marinho Ferreira e estão arquivadas no Núcleo de Estudas das Diferenças de Gênero. Universidade Federal do 

Tocantins, Campus de Porto Nacional - TO. 

5 A entrevistada deve estar se referindo ao microcrédito oferecido aos beneciários do Programa Bolsa Família.
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O CORPO É NOSSO: OUTRAS FORMAS, 
OUTROS SABERES

RESUMO

Em todos os movimentos de resistência feminina  o corpo é sempre 
protagonista. Elegi para este texto, três  momentos históricos em que a 
relação entre mulheres e seu corpo aparece de forma destacada: 
movimento feminista, marcha das vadias e ditadura militar brasileira. 
Tempos diversos, saberes, mas sempre a reivindicação do corpo como seu. 
Nestes três distintos espaços históricos, de resistência feminina,  o corpo é 
sempre alvo do poder, porque a  história do feminismo é uma história da 
transgressão.  Em todos os movimentos feministas, ontem e hoje, os 
conservadores buscam respaldo no discurso sobre a instituição “família” 
para combatê-los. A batalha a ser travada por todas mulheres e homens 
igualitários: instalar na cultura que o corpo da mulher deve ser respeitado.

Palavras-chave: Corpo feminino. Movimento feminista. Marcha das 
vadias. Ditadura. Militar e Mulheres.

ABSTRACT

In all female resistance movements the body is always the 
protagonist. I have chosen for this paper three historical moments in which 
the relationship between women and their body appears prominently: 
feminist movement, march of the sluts and Brazilian military dictatorship. 
Different times, different knowledge, but the same claim: my body is mine. In 
these three distinct historical areas of women's resistance, the body is 
always the target of power, because the history of feminism is a history of 
transgression. Against all feminist movements, old and new, conservatives 
try to nd support on the discourse on "family". The battle to be fought by all 
egalitarian women and men: to determine in the culture that the woman's 
body must be respected.

Keywords: Feminine body. Feminist movement. March of the sluts. Military 
Dictatorship 
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E
m todos os movimentos de resistência feminina  o corpo é sempre protagonista. Elegi para 

este texto, três  momentos históricos em que a relação entre mulheres e seu corpo aparece 

de forma destacada. Outros tempos, outros saberes, mas sempre a reivindicação do corpo 

como seu. Em dois deles, elas bradam que seu corpo lhe pertence, um corpo político enm. 

Durante a ditadura militar, os opressores e torturadores tentavam demonstrar que aquele corpo 

que reivindicava um lugar que não era seu (aos olhos dos militares) não lhes pertencia. Ao 

permanecerem nos lugares que historicamente lhes foi destinado, esposa e mãe, é um corpo a-

histórico, destinado essencialmente à reprodução, à maternidade compulsória, mas se  ousam 

romper com esta determinação que atravessa todo o corpo social, exibindo sua liberdade, as 

mulheres opositoras à ditadura são um desvio do feminino e seu corpo, dessacralizado, merece e 

deve ser torturado. 

Em todos os projetos conservadores, o corpo da mulher não lhe pertence, mas está a 

serviço de algo ou alguém. Num debate sobre a descriminalização do aborto no Congresso 

Nacional brasileiro, no ano de 2016, o presidente da casa, numa crítica às defensores da 

descriminalização, diz claramente: “O corpo da mulher não pertence à mulher”. Segundo 

Silvana Goellner,

O corpo é produto de uma construção cultural, social e histórica sobre o qual são conferidas 
diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, 
étnicos, etc. (...) é provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras intervenções 
consoante o desenvolvimento cientíco e tecnológico de cada cultura, bem como suas leis, 
seus códigos morais e sua linguagem, visto que ele é construído também a partir daquilo que 
dele se diz. (GOELLNER, 2015, p. 135)

Nestes três distintos espaços históricos, de resistência feminina - movimento feminista, 

oposição à ditadura militar e marcha das vadias, o corpo é sempre alvo do poder, porque a 

história do feminismo é uma história da transgressão.

MOVIMENTO FEMINISTA
Muitos historiadores não cansam de armar que a grande revolução do século XX foi o 

feminismo. Eric Hobsbawm em A Era dos Extremos dedica muitas páginas à importância do 

feminismo. Segundo ele o feminismo especíco de classe média inicial, suscitava questões que 

interessavam a todas as mulheres; e essas questões se tornaram urgentes à medida que a 

convulsão social que esboçamos, gerava uma profunda, e  muitas vezes súbita, revolução moral 

e cultural, uma dramática transformação das convenções de comportamento social e pessoal. 

Stuart Hall na obra Identidades Culturais na Pós-Modernidade, ao enumerar os 

responsáveis pela divisão do sujeito moderno, ao lado de Freud, Marx, Saussure e Foucault, 

nomeia o movimento feminista como responsável pela fragmentação do sujeito, ao criticar a 

forma de nossa produção como sujeitos genericados, politizando a subjetividade, a identidade 

e o processo de identicação homem/mulher, masculino/feminino, pai/mãe, lhos/lhas. 

Segundo Hall o quinto descentramento é fornecido pelo movimento feminista, que, enquanto 

crítica teórica e movimento social, questionou a distinção entre público e privado, enfatizando 

que o privado também é político. 

Michele Perrot, historiadora francesa e coordenadora juntamente com Georges Duby da 

já clássica obra  em 5 volumes, A História das Mulheres no Ocidente, enumera os três movimentos 

que contribuíram para a chegada das mulheres na História. Não somente elas, mas todos os 

demais sujeitos subsumidos pelo discurso moderno.  Perrot destaca como importantes, a crise dos 

grandes paradigmas como o positivismo e o marxismo; a explosão da História com a Nova História 

(história em migalhas); e a demanda social com o movimento feminista. Diz Perrot: 

Quanto aos Annales (1929) de Marc Bloch e Lucien Febvre, ao substituir o político pelo 
econômico e o social, não realizam grande ruptura neste aspecto. Mulheres, relações entre 
os sexos, até mesmo a família... eram quantidades negligenciáveis... Como o silêncio foi 
rompido?  Com a  explosão da história na década de 70, chegou-se a falar em 'história em 
migalhas' que  favorecia o surgimento de novos objetos: a criança, a loucura, a sexualidade, 
a vida privada...Por que não as mulheres? As universidades começaram a receber mulheres, 
inicialmente como alunas e depois em seus quadros prossionais, e novas pesquisas 
envolvendo estas novas questões e novos sujeitos, portanto,  era um caminho natural. 
(PERROT, 2005, p. 16)
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Stuart Hall, Michele Perrot, Eric Hobsbawm, e tantos outros, zeram coro ao proclamar que 

a emergência do sujeito feminino encontrava-se ligada a renovação da própria história e que o 

movimento feminista foi um dos principais responsáveis em todas as conquistas das mulheres no 

ocidente.

Durante muito tempo, talvez hoje ainda, muitas mulheres sentiam-se ofendidas quando 

chamadas de feministas. Discurso masculino poderoso e duradouro que ligava as feministas à 

mulheres feias, mal amadas etc. O ideal masculino, inclusive assumido por muitas mulheres, era 

ser feminina, meiga, doce, à espera do marido provedor. Sempre houve uma tendência a 

diminuir, ou até mesmo ignorar, a importância do movimento feminista na história, 

desqualicando-o como uma demanda social carente de cienticidade. À esta tentativa de 

desqualicar o movimento que abalou o mundo ocidental, perguntamos então, e os movimentos 

dos operários, dos camponeses, dos negros, tratados pela historiograa, não foram também uma 

demanda social?

O movimento feminista apresentou-se historicamente, como o grande aliado da história 

das mulheres. Quando saíram às ruas em todo o ocidente, “queimando sutiãs” em praça pública, 

as mulheres tentaram contar sua história. Isto porque, numa olhada histórica desconstrutivista, ao 

olhar para trás, depararam-se com um vulto que não reconheceram porque, até então, eram 

simplesmente representações do feminino feita pelos homens, os únicos historiadores. 

Para entendermos a representação do feminino, façamos um exercício tentando 

identicar quem é hoje o modelo do eterno feminino desenhado pelos homens, seus narradores? 

Certamente não são as mulheres, que trabalham fora do lar, militam politicamente, atuam em 

diversos setores além de continuar nas tarefas domésticas e maternais. O radical modelo de 

feminilidade na atualidade são as drag-queen ou travestis  que atuam no limite do feminino e 

seus atributos.

A crítica ao estatuto marginal que a historiograa havia dedicado às mulheres e a 

necessidade de contar sua história levou o movimento feminista a romper o silêncio. As 

historiadoras nomeiam ondas para o movimento, identicações de permanências e rupturas nas 

narrativas do feminino. A primeira onda, ou primeiro momento, deu-se com a luta pela cidadania 

feminina através da reivindicação do voto universal, no nal do século XIX e início do século XX.

A segunda onda é relacionada ao movimento feminista que teve como palavra de 

ordem “o privado também é político” e a reivindicação ao direito de ter  prazer. Aliada 

extemporânea a este movimento, surge a   pílula anticoncepcional, que permite o direito ao 

prazer e  controle do corpo. Em todas as fases do movimento feminista a  luta contínua contra o 

patriarcado,  que teima em permanecer.

Uma terceira onda, o feminismo dos anos 90, incorpora a categoria das relações de 

gênero, resultado da virada lingüística e ligada ao pós-estruturalismo. E por m, a crítica ao 

conceito de gênero, realizada especialmente por Judith Butler que defende que a identidade de 

gênero é útil à dominação masculina.  Butler demonstra as possibilidades de produção de um 

corpo, isto é, a performatividade de um corpo. Segundo ela, Corpo, sexo e gênero não provêm 

de realidades xas e nem possuem a biologia como destino, pois todo corpo, todo sexo e todo 

gênero é produzido por meio de um ato performativo, seja qual for sua identidade sexual ou de 

gênero.

Para muitas historiadoras, com o advento e a popularização das redes sociais, uma nova 

onda do movimento feminista se apresenta: o web feminismo. Grupos discutem temas como 

aborto, abuso sexual e estupro e o reconhecimento do estupro conjugal. Também o respeito ao 

desejo da não-maternidade e a questão  da amamentação em lugares públicos, integra a 

pauta deste novo movimento.

Com campanhas  maciças  e  pedagógicas  como #Pr imei ro  Asséd io  e 

#BelaRecatadadoLar (em resposta  à uma revista semanal que assim designou a nova primeira 

dama do Brasil), este movimento atinge milhares de mulheres porque podem participar sem se 

declararem feministas e nem integrar grupos, marchas ou reuniões. Também os blogs como Não 

me Kahlo,  Você é feminista e não sabe e Moça você é machista,  contribuem para o despertar 

das questões das mulheres.

Outra corrente feminista da atualidade é transfeminismo que privilegia as discussões de 

pessoas transexuais, travestis e transgêneras, defendendo a pluralidade das identidades trans, 

desnaturalizando as identidades. A defesa do nome social também faz parte de sua pauta de 
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luta.

A história das mulheres ao colocar no centro a questão das relações entre os sexos, 

revisita um conjunto de problemas  tão caros à historiograa - o poder, as representações, as 

imagens e o real, o social e o político, o pensamento simbólico, enm, a marginalização, o 

esquecimento de sujeitos na história do ocidente. A diculdade de sua história  deve-se 

inicialmente ao apagamento de seus traços, tanto públicos quanto privados. A falta de 

informações contrasta com a abundância dos discursos  e das imagens (musas e deusas). Fazer a 

história das mulheres ainda consiste em  chocar-se contra este bloco de representações que as 

cobre.

Os historiadores sociais inventaram na década de 70 a história vista de baixo, que nada 

mais era do que o resgate daqueles que não tinham história, daqueles e daquelas  cujos rastros 

foram apagados. As feministas radicalizaram a crítica, contestando a própria construção 

discursiva na qual os acontecimentos ganharam sentido, colocando sob suspeita as 

metanarrativas históricas e  os personagens  retratados. Ousadamente reivindicaram histórias 

plurais, contadas também no feminino. Conrmaram que é o olhar que faz a história porque ela 

somente responde as perguntas que nós formulamos.

Peter Burke, historiador inglês, chama a Escola dos Annales de Revolução Francesa da 

Historiograa pelas profundas modicações que suscitou como a questão do discurso, da 

linguagem como relação de poder. Na história das mulheres a dimensão da linguagem, dos 

discursos passa a ser uma ferramenta de análise importante, agora não mais como meio de 

representação da realidade. A linguagem não é só vocabulário, mas discurso que numa relação 

de saber e poder determina verdades e nos subjetiva. Segundo Michel Foucault, tão caro à 

história das mulheres, 

A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças  a múltiplas coerções e nele produz 
efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua 
“política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 
verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e 
procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que 
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 1992, p. 12)

O retorno às manifestações feministas, é marcado pelo surgimento das marchas com 

temática especicamente feminista, a exemplo da Marcha Mundial das Mulheres e a  Marcha 

das Margaridas.  A inspiração para a criação da Marcha Mundial das Mulheres partiu de uma 

manifestação realizada em 1995, em Quebec, no Canadá, quando 850 mulheres marcharam 

200 quilômetros, pedindo, simbolicamente, pão e rosas.

A Marcha Mundial das Mulheres assume caráter de movimento feminista internacional 

em 2000, em uma campanha que reuniu mais de cinco mil grupos de mulheres de 159 países e 

territórios em uma ação comum contra a pobreza e a violência sexista.

Militamos na Marcha Mundial das Mulheres! Estamos em luta por nossa autonomia, nosso 
direito a viver livremente nossa sexualidade e por uma transformação radical da sociedade! 
Vamos mudar o mundo e mudar a vida das mulheres! Somos mulheres e não mercadoria! 
(MMM, 2013)

A Marcha das Margaridas surge com o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais 

(MMTR) preocupado com a desigualdade social das mulheres camponesas. As relações entre 

homens e mulheres no meio rural sempre foram muito mais conservadoras e carregadas de 

normas morais, do que no meio urbano. 

Num primeiro momento saem às ruas, no mundo público, lutando para serem sujeitos, 

cidadãs, pois não possuíam documentos básicos como carteira de identidade e CPF, tão 

prosaicos para as outras mulheres. Num segundo momento reivindicam a aposentadoria, pois 

apesar de trabalhar lado a lado com seus maridos, este direito lhes era negado. Marcham em 

direção à Brasília, num movimento que cou intitulado Movimento das Margaridas, em 

homenagem à sindicalista alagoana Margarida Alves, que assassinada, tornou-se símbolo na luta 

pelos direitos das mulheres trabalhadoras rurais.

A Constituição de 1988 assegura a aposentadoria às trabalhadoras rurais, salário 

maternidade, auxílio invalidez, seguro por acidente de trabalho e Bloco de Produtoras, como 

resultado de sua luta. Atualmente, as mulheres trabalhadoras rurais, abrem conta em banco e 
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movimentam a renda familiar que provém das plantações e do negócio do leite. Vale lembrar 

que connadas no mundo doméstico, ajudantes de marido e lhos nas lidas da terra, sem 

nenhum poder formal, estas mulheres através dos primeiros movimentos em “clubes de mães”, 

nas Comunidades Eclesiais de Base e nos sindicatos rurais, de simples coadjuvantes, 

empoderaram-se como cidadãs, transformando-se em protagonistas dentro e fora de suas 

casas. Já, segundo Tedeschi, estudioso do tema, isto tudo não signicou mudanças na 

subjetividade feminina:

No que diz respeito às mudanças na sua vida cotidiana, pode-se, primeiramente, considerar 
que a obtenção do direito à aposentadoria, bem como o salário-maternidade melhorou a 
vida das agricultoras (...) mas o efeito desta conquista está na manutenção dos papéis 
tradicionais dos gêneros. (...) Por não ter autonomia para pensar e gestar suas próprias 
bandeiras de mobilização, o MMTR, “não ajudou a clarear as coisas das mulheres” e a 
agricultoras “entraram com uma cabeça e saíram com as mesmas”, ou seja, o Movimento 
não foi capaz de gerar mudanças fundamentais na subjetividade e na transformação 
pessoal das participantes legitimando  a tradicional divisão de esferas. (TEDESCHI, 2016, p. 
233)

MARCHA DAS VADIAS
Em minha opinião, um dos mais importantes movimentos feministas da atualidade, por 

causar polêmica, chamar atenção e colocar no palco novamente a velha questão: a quem 

pertence o corpo feminino? A Marcha das Vadias é um movimento internacional, que teve início 

em 2011, em Toronto, em forma de protesto contra o discurso de “culpabilização das vítimas de 

violência sexual e de qualquer outro tipo de violência contra as mulheres”. No Brasil, a primeira 

Marcha das Vadias  aconteceu em 4 de junho de 2011, em São Paulo.

Este novo movimento feminista escancara as permanências, as continuidades do 

discurso patriarcal e da desigualdade entre os sexos. Se nas décadas de 60 e 70 saíamos às ruas 

pedindo igualdade, dizendo que o privado era político e  “nosso corpo nos pertence” após a 

invenção da pílula anticoncepcional, para poder fazer sexo sem o perigo da gravidez, o 

movimento hoje continua com o mesmo slogan: “meu corpo me pertence”. E apesar de passado 

meio século após o  movimento que balançou o mundo, temos ainda que reivindicar o m da 

violência, o m dos estupros. As críticas ao patriarcado e ao machismo continuam como palavras 

de ordem.  

Assim como o movimento feminista, este também acarreta protestos de homens e 

mulheres, especialmente pela linguagem. Sempre a força da linguagem, das palavras. Vadias, 

esta pequena palavra, faz com que esse movimento tente ser descaracterizado por muita gente. 

Como se todas que lá estão, oferecem seus corpos aos homens. Por muitas estarem desnudas ou 

semi-desnudas, são acusadas de jogar o jogo do patriarcado, da dominação masculina. Me 

parece completamente o contrário, é uma denúncia ao sistema patriarcal, que apesar das leis 

igualitárias, continua rme e forte  e o machismo como sua decorrência,  continua matando.

Corpo e linguagem movimenta a autora de Preconceito contra a mulher, para 

demonstrar a não inocência da linguagem que estabelece ordem nas coisas, produzindo 

preconceitos inclusive:

Aprendemos a perceber a linguagem e nosso corpo como sendo processos “naturais”, 
como algo essencial e necessário,  com leis e normas bem precisas, que existem 
independentes de nós. Nessa perspectiva não há como escapar da materialidade de nosso 
corpo nem da realidade da língua. Porém essa materialidade não é dada de antemão, mas 
é construída, reiterada performaticamente. É assim que se produz o preconceito – através 
da linguagem, em nossos corpos, num processo de reiteração em que somos agentes, mas 
no qual não reconhecemos nossa agência, já que faz parte desse processo apagar os traços 
de nossa participação de modo que as palavras e as coisas apareçam como dadas, 
naturais, mantendo uma relação direta, imediata entre elas, independentes de nós. 
(AZERÊDO, 2007, p. 28)

Assim como o movimento feminista da década de 60/70, começou na Europa e nos 

grandes centros irradiadores de manifestações, este da mesma maneira, iniciou no Canadá em 

2011, por um acontecimento especíco que foi o abuso sexual na Universidade, prática 

recorrente, inclusive no Brasil. Ao denunciarem a agressão a um policial, este recomenda às 

alunas que para evitar abusos elas deveriam evitar  se vestir como vadias. De 2011 até a 

atualidade, diversos países realizam a marcha batizada em Toronto de Slut Walk. Os demais 
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países  não são papagaios imitadores da primeira marcha canadense, mas sim que ela reete e 

sinaliza que  os problemas porque passam as mulheres é o mesmo. O nome Marcha das Vadias 

dá unidade a este movimento agora internacional.

As críticas à Marcha das Vadias   nascem muitas vezes por este movimento ter um caráter 

de liberdade (são convocadas especialmente pelas redes sociais) e por não ter uma pauta única 

e generalizada; cada estado tem reivindicações especicas. A questão da classe e da raça está 

sempre presente nos movimentos, pois sabemos que mulheres pobres e negras sofrem 

duplamente os preconceitos e as agressões. O passado escravista brasileiro, ainda muito 

presente em nossa história, quando o senhor se autorizava a levar as escravas para a cama, 

ainda se repete com outra roupagem: empregadas domésticas são assediadas pelos patrões, 

funcionárias pelos chefes, etc. 

Concordando ou não com a Marcha, devemos reconhecer que algo deve ser feito, que 

ações variadas  necessitam ser publicizadas, pois não é mais possível conviver com a violência 

contra as mulheres e homossexuais, os estupros sendo considerados como atitudes normais, de 

uns sobre outras, e,  a culpabilização das mulheres pelos estupros cometidos.  A questão da 

nudez, que provoca desconforto em muitas pessoas, tenta chamar a atenção do mundo para 

ela mesma, demonstrando que a nudez não provoca violência, que o mundo público deve ser 

um espaço de liberdade para todos e todas. 

Muitas resistências à Marcha das Vadias (não foi diferente ao Movimento feminista) é a 

contradição de denunciarem a exploração do corpo da mulher pela mídia e deslarem nuas ou 

seminuas, expondo este mesmo corpo. Ficar nua ou semi-nua faz parte da característica deste 

movimento: “O corpo é meu, a cidade é nossa”. Resguardando-se as proporções , não foi 

diferente a polêmica do shortinho na cidade de Porto Alegre.

Cada estado do Brasil onde são realizadas marchas, utiliza  este espaço à sua maneira. 

Em Curitiba, por exemplo, a Marcha das Vadias, segundo as participantes, é um espaço de luta, 

de arte, música e poesia. Em outros a legalização do aborto é a grande reivindicação, com 

críticas ao conservadorismo do Congresso Nacional. Cartazes como “meu útero me pertence”, 

“meu útero é laico”, “aborto é crime, homofobia não”, deslam pelas ruas. Mas em todos os 

lugares, o m da violência, do estupro e a crítica ao machismo e ao patriarcado são a tônica 

principal. A liberdade é o grande chamada das Marchas. Em todos os países ouvimos - “Se ser 

vadia é ser livre, somos todas vadias”.

Muitos críticos à participação de jovens na Marcha das Vadias denunciam que as 

meninas andam sem nenhuma proteção. Entendo que a rua deveria ser um espaço de 

liberdade, e questiono proteção na marcha ou proteção na vida? Como estas mesmas meninas 

são protegidas no seu cotidiano, na escola, no trabalho, no shoping, na rua, no ônibus, etc? 

Como consequência da Marcha, iniciou-se um movimento – “juntas a gente pode” para saírem 

juntas do trabalho, das universidades, dos bares, etc, pois sozinhas são alvos de violência. Michele 

Perrot encerra seu livro Mulheres Públicas com a armação: “ Pela solidariedade, o espaço 

público das mulheres deve ser sem limites”. (PERROT, 1998, p.154)

RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR
Se no Movimento Feminista e na Marcha das Vadias o corpo é o protagonista, 

descortinando as permanências e as continuidades do discurso e das práticas excludentes e 

preconceituosas, entre estes dois eventos, as mulheres brasileiras num ato de resistência, 

participaram ativamente da oposição à ditadura militar no Brasil. Assim como nos dois 

movimentos analisados anteriormente, o corpo estava no centro do debate, desta vez como 

alvo do poder  e da tortura.

Em todos os relatos, escritos e orais, há uma tentativa permanente de desqualicar a 

mulher política e militante. Nos documentos do DOPS e SOPS, sua caracterização, pelos militares, 

dá-se como apêndice dos homens, incapaz de decisão política. Para eles, a mulher não tem 

capacidade de decidir pela sua entrada no mundo político; quando ela ali aparece é porque foi 

colocada por um homem. A sua liação a partidos de esquerda não assume importância 

política; ela é sempre a amásia, a amante, a lha, a esposa de um militante político. 

A única mulher que é respeitada com decisão própria, segundo os arquivos da repressão, 

é a religiosa. Ela não possui companheiro, marido e têm atrás de si, protegendo-lhe, um poder  

maior -  a Igreja.  Torna-se elemento perigoso, independente de partidos políticos. Se as mulheres 
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tentavam ser assexuadas para conquistar um lugar igual ao homem, a religiosa, segundo eles, 

pela sua condição celibatária,  não entra na convenção do casamento e dos lugares destinados 

ao casal dentro dele e, assim, sua inuência junto à população é maior.

Mais do que nunca, o corpo é alvo do poder. Segundo Foucault, o poder de punir 

funciona numa ocupação meticulosa do corpo e do tempo do culpado, no enquadramento de 

seus gestos e de suas condutas (Cf. FOUCAULT, 1991).  O corpo torturado é a maior demonstração 

de poder e crueldade sobre o ser humano, desrespeitando os limites dos direitos humanos. O 

corpo da mulher humilhada, machucada, torturada durante a ditadura militar no Brasil, ainda é 

um tema a ser estudado pelas historiadoras e historiadores. Qual o limite entre o gozo e a tortura? 

Uma militante conta que um famoso torturador do Rio Grande do Sul, Pedro Seelig, depois de um 

interrogatório, urinou sobre a presa, urinou sobre ela, para mostrar que ela e seu corpo não eram 

nada (Cf. COLLING, 1997).

Foram várias formas de tortura aplicadas sobre a mulher: ameaça de tortura física, de 

estupro, de prisão e tortura de familiares. A humilhação e a tortura física com uma técnica 

utilizada: a nudez e a vendagem dos olhos.  Conta uma militante:  

uma das primeiras coisas que eles fazem é te encapuzar. Depois tiram toda a roupa. Tu está 
encapuzada, pelada, rodeada por homens em silêncio, que fazem pequenos ruídos para 
demonstrar sua presença. Tu terminas numa posição fetal, porque quer se tapar, não tem 
como se tapar, tu não sabes o que eles estão olhando, daí tu vai te encolhendo, te 
encolhendo, vira um feto. (COLLING, 1997, p.82)

 A humilhação dos militares torturadores sobre as mulheres é constante nestes negros 

tempos. Não cansavam de dizer que a mulher que se mete em  militância política é uma 

prostituta dada a vícios, usando  uma expressão constante, que e  PUTA COMUNISTA. Para os 

militares não era suciente enquadrar as mulheres como desviantes  políticas, opositoras do 

poder constituído de forma arbitrária,  era necessário antes de tudo desqualicá-las no campo 

moral chamando-as de prostitutas. Relata uma presa política:

Para os militares e torturadores, tu vinhas para a política como apêndice, porque tu tinha um 
marido, um namorado, ou tu vinhas para transar com todo mundo ou para conquistar 
alguém. Ou ainda,  porque tu não eras bem mulher, era machorra, sapatona, homossexual. 
Segundo eles, ou é prostituta ou mulher macho para se meter nestas atividades. Dois desvios 
do feminino. (COLLING, 1997, p. 84)

     Os homens que compunham os partidos de esquerda de oposição à ditadura militar, 

eram homens de seu tempo. Não eram uma ilha isolada com concepções culturais e morais 

diferentes da sociedade no geral.  Não era porque lutavam por um Brasil mais democrático e 

mais livre, que tinham uma concepção igualitária em relação as relações de gênero. Assim como 

a sociedade ocidental assistiu estupefata o movimento feminista, a pílula anticoncepcional que 

permitia relações livres, o debate sobre o casamento,  também os militantes foram surpreendidos, 

e muitos não sabiam como se comportar frente aos novos tempos. Leila Diniz que escancarava 

seu corpo grávido de biquíni, assustava a muitos.

 Se em todo o mundo, os jovens, entre eles as mulheres, estão nas ruas no movimento de 

68, aqui, por conta do AI-5,  escondem-se da ditadura. Se neste ano paradigmático, discute-se 

entre tantas coisas, as relações entre homens e mulheres, aqui  discute-se  o embate entre a 

ditadura militar e sua oposição. Como derrubar a ditadura e re-democratizar o país era o tema 

urgente e único a ser discutido. Isto impossibilitou o debate, também no campo da esquerda, das 

diferenças entre homens e mulheres e das especicidades femininas, seu corpo, sexualidade, 

aborto, contracepção, etc.

 O corpo feminino, durante a ditadura militar no Brasil, será alvo de tortura e ameaças 

durante as prisões. A ameaça de violentar as mulheres, suas lhas, é uma constante. São 

recordações dramáticas de mulheres torturadas e violentadas. Muitas ainda hoje não 

conseguem falar, pelas marcas em seu corpo e na alma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Se no movimento feminista e na marcha das vadias, as mulheres  reivindicavam e 

reivindicam  respeito ao seu corpo, de uma maneira diferente, dramática, as mulheres que 

resistiram à ditadura militar também queriam respeito. Mas, para quem ousa atravessar as 
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barreiras que socialmente foram construídas entre os sexos restou  a desqualicação como  

individuo desviante. Para a repressão,  a mulher militante de esquerda  é sempre promíscua. Se 

não está nos partidos, espaços masculinos por excelência, à procura de homens é porque é 

homossexual.

Em todos os movimentos feministas, os conservadores buscam respaldo no discurso sobre 

a instituição “família” para combatê-los. No primeiro porque com invenção da pílula 

anticoncepcional, o sexo poderá ser por prazer e não mais somente para procriar. Na Marcha 

das Vadias, a família ca comprometida com suas jovens nas ruas reivindicando a legalização do 

aborto, por exemplo, e, na ditadura militar as mulheres que fazem política invertem a “ordem 

natural” dos sexos. Todas elas apresentam uma ameaça à família, instituição que não pode ser 

atacada ou dissolvida. Em todo discurso conservador, moral e família são as palavras mais 

repetidas.

As mulheres que atuavam em organizações de esquerda lutavam pela liberdade. 

Liberdade tanto política, mas especialmente liberdade  em adentrar os espaços antes proibidos 

a elas. Liberdade de ir às ruas, de ler, discutir, etc. Eram, certamente, todas elas – feministas. 

Porque o movimento feminista nada mais é do que uma crítica ao patriarcado, uma crítica à 

construção do feminino e masculino e uma luta incessante em defesa das mulheres. 

O corpo continua nos três espaços históricos analisados continua sendo a grande 

questão. Corpo usado, torturado, violentado e agora,  corpo sendo usado como forma de 

protesto a estas agressões. Mas é sempre o corpo como alvo do poder. As  Marias e as Evas 

continuam a fazer parte do imaginário de todos e todas – as santas e as pecadoras. E Vadias 

(palavra maldita) coloca todas no campo das pecadoras, infelizmente! A batalha a ser travada 

por todas as mulheres e homens igualitários: instalar na cultura que o corpo da mulher deve ser 

respeitado.

Michele Perrot nos lembra de que se o corpo está no centro de toda relação de poder, o 

corpo das mulheres é o centro, de maneira imediata e especíca. Sua aparência, suas formas, 

seus gestos, etc., tudo são objetos de suspeita. Suspeita, segundo ela, que visa o sexo, vulcão da 

terra: “Toda mulher em liberdade é um perigo e, ao mesmo tempo, está em perigo, um 

legitimando o outro. Se algo de mau lhe acontece, ela está recebendo apenas aquilo que 

merece, porque  o corpo das mulheres não lhe pertence”. (PERROT, 2005, p. 447). Encerro este 

meu texto perguntando: quando a sociedade vai deixar de encarar o corpo feminino como um 

corpo a ser violado, estuprado?
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VIOLÊNCIAS, PRAZER E PODERES NA HISTÓRIA: 
DESIGUALDADES DE GÊNERO, RELATOS DE AMOR 

E DENÚNCIAS LITERÁRIAS

RESUMO

O presente artigo analisa as imagens construídas a respeito dos 
discursos sobre as feminilidades e masculinidades criadas no romance 
best-seller “Cinquenta Tons de Cinza” realizando uma comparação com 
duas outras obras literárias: “Mas ele diz que me ama” e “Eu nem 
imaginava que era estupro”. Busca-se a percepção das relações 
amorosas contemporâneas tentando perceber a construção discursiva e 
histórica sobre as noções de amor e violência, articulando-as às 
construções sociais primárias entre os gêneros. Esta pesquisa questiona, 
portanto, a forma como tal discurso romanceado está inuenciando uma 
lógica que corrobora a desigualdade e a violência entre os gêneros

Palavras-chave: Romance. Relações de gênero. Violência. 

ABSTRACT

This article analyzes the images constructed about the discourse on 
femininity and masculinity created in the novel bestseller “Cinquenta Tons 
de Cinza” making a comparison with two other literary works: "Mas ele diz 
que me ama" and "Eu nem imaginava que era estupro". Seeks the 
perception of contemporary romantic relationships of trying to understand 
the discursive and historical building on the notions of love and violence, 
articulating them to the primary social constructions between genders. This 
research asks, therefore, how this romanticized discourse is inuencing a 
logic that supports inequality and violence between genders.

Keyword: Romance. Gender relations. Violence.
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INTRODUÇÃO

E
ste trabalho visa discutir as relações entre os gêneros construídas no romance trilogia 

“Cinquenta Tons de Cinza” buscando uma relação comparativa com os temas de dois 

livros que relatam as situações de violência contra a mulher: “Eu nem imaginava que era 

estupro”; e “Mas ele diz que me ama” para, através das relações de poder subjacentes ao 

entendimento da categoria de gênero, expressar as composições e contradições desse best-

seller de venda e público e sua repercussão nacional. Neste sentido, proponho analisar os 

discursos destas obras, suas noções de “violência”, pensando de maneira comparativa, seus 

discursos, falas e sujeitos. 

Os livros “Eu nem imaginava que era estupro” e “Mas ele diz que me ama” denunciam a 

violência contra a mulher de uma maneira clara e expressiva. Por outro lado, o romance 

“Cinquenta Tons de Cinza” apresenta um romance entre dois protagonistas, Christian Grey e 

Anastacia Steele, no qual ele a domina em todos os aspectos de sua vida, mas isso é percebido 

de maneira naturalizada, um gesto de amor e de proteção masculina. Assim, as construções das 

lógicas das relações amorosas perpassam determinadas noções construídas e imaginadas 

como desejáveis sobre o feminino e masculino na sociedade. O romance em análise, fenômeno 

de público e venda no Ocidente, reforça e endossa uma lógica de sensibilidade amorosa que 

possui em suas normas e comportamentos um silenciamento da possibilidade da violência e da 

desigualdade entre os gêneros, exatamente o que os livros “Eu nem imaginava que era estupro” 

e “Mas ele diz que me ama” ensinam que não é desejável em termos reais de relacionamento em 

um casal. É preciso investigar, de que maneira historicamente então tal discurso romanceado 

está inuenciando uma lógica que mantém a desigualdade e a violência entre os gêneros. 

Tendo surgido no início do século XIII em francês, a palavra “violência”, que deriva do latim 
vis, designando a “força” ou o “vigor”, caracteriza um ser humano com um caráter colérico 
e brutal. Ela dene, também, uma relação de força visando a submeter ou constranger 
outrem. (MUCHEMBLED, 2012, p. 7)

A violência é um comportamento que assola a humanidade de diferentes formas e 

contextos culturais diversos. As lesões físicas, emocionais e sociais das vítimas estão diretamente 

vinculadas à maneira como foi exercido o ato brutal forçado contra a vítima. As desigualdades 

de gêneros apresentam um cenário no qual a violência exercida por homens contra mulheres 

inclui uma série de possíveis agressões, que reforçam os sentidos da dominação masculina e de 

uma estrutura histórica de delitos cometidos contra mulheres. 

Já que não se conhece nenhuma sociedade sem uma organização de gênero, estariam as 
mulheres destinadas, em qualquer circunstância, a sofrer violência/ameaça no processo de 
seu adestramento? Em tese, o gênero representa uma diferenciação. Neste sentido, pode 
ser até mesmo muito positivo. Todavia, é extremamente negativo quando a diferenciação 
entre homens e mulheres se transforma em hierarquias, seja na direção de inferiorizar a 
mulher, como acontece em todas as sociedades em maior ou menor grau, seja na direção 
oposta. O ideal seria uma organização de gênero que mantivesse no mesmo patamar, 
quanto às probabilidades de exercício do poder, homens e mulheres. Condição sine qua 
non para isto consiste em atribuir o mesmo valor ao feminino e ao masculino. Esta é uma 
utopia feminista que vale a pena perseguir, mesmo porque ela traria enormes benefícios 
não apenas para as mulheres como também para os homens. (SAFFIOTI, 1994, p. 461)

Dessa maneira, livros best-sellers revelam uma edicação do tipo de expectativas 

desejadas em relação aos comportamentos entre os gêneros, existindo uma divulgação em 

massa e uma disseminação de valores sentimentais e sociais historicamente construídos. Os livros 

são uma maneira de ensinar as mulheres e os homens formas de viver e pensar. Se os livros que as 

mulheres e os homens lêem ensinam que é preciso forçar as relações, bater para obter 

excitação, resistir para ter conquista, o não da mulher é na verdade um sim dissimulado. É 

necessário, portanto, que se faça uma análise histórica e antropológica dessa literatura e de 

como esses livros se articulam como uma linguagem que é consumida e lida em larga escala. 

Discutir a lógica da violência e como ela se transmuta em algo desejável socialmente, ou seja, na 

imagem do “mocinho”, é uma construção historicamente forjada no interior da sociedade 

ocidental extremamente relevante e traz a possibilidade da elucidação e visibilidade dos relatos 

pessoais, intrínsecos, individuais e idiossincráticos de situações, a despeito dos esforços e políticas 

públicas feministas, que propagam um tipo de amor que tem em suas bases a fragilidade inferior 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / - NDIHRNÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL 



feminina e a agressividade viril violenta masculina. 

“Cinquenta Tons de Cinza ” expressa o tipo de leitura que temos feito de nossas relações 

amorosas e sexuais e são justamente através desses discursos que os gêneros engendram seus 

espaços sociais e seus limites de atuação amorosa. As desigualdades entre os gêneros podem ser 

observadas com clareza na comparação das duas iniciativas de denúncia e tentativa de 

conscientização criadas através das produções literárias: “Mas ele diz que me ama”, publicado 

no Brasil em 2006 em formato de graphic novel pela editora Ediouro e “Eu nem imaginava que era 

estupro”, publicado no Brasil em 1996 pela editora Record/Rosa dos Tempos no Brasil. São 

iniciativas de grupos particulares envolvidos e sensibilizados em uma agenda que tenta diminuir o 

imenso abismo que existe na hierarquia da violência entre os gêneros e que acreditam que livros 

são formas de divulgação de mensagens que podem beneciar o rompimento com o silêncio 

em torno das questões que envolvem a violência. 

Em ambas as publicações explora-se a imagem de que o homem é criado para ser 

historicamente agressivo e a mulher mais passiva e submissa, o que a tornaria mais suscetível às 

ameaças masculinas. No entanto, é preciso compreender as lógicas que permeiam os sentidos 

de nossas escolhas enquanto sociedade. Embora as mulheres contemporâneas no Ocidente 

tenham avançado em termos de conquistas econômicas, sociais, políticas e culturais ainda é 

uma realidade que no âmbito amoroso aprende-se que a investida sexual deve car a cargo, em 

sua maior parte, do domínio masculino. Em falas heteronormativas somos ensinadas a esperar e a 

não reagir. 

Nesse sentido, se por um lado há uma prática de anuência, de outro há um reforço de 

um estereótipo da virilidade agressiva. Guardadas as devidas proporções, isso é a fórmula para o 

exercício tanto da desigualdade quanto de práticas e ações abusivas. Muito embora Safoti 

(1994) advirta que existe uma espécie de miticação do homem violento e que toda relação 

pressupõe a ação de ambas as partes, é necessário considerar os processos que desencadeiam 

tais posturas sexuais. 

A violência deseja a sujeição consentida ou a supressão mediatizada pela vontade do outro 
que consente em ser suprimido em sua diferença. Assim, a violência perfeita é aquela que 
obtém a interiorização da vontade e da ação alheias pela vontade e pela ação da parte 
dominada, de modo a fazer com que a perda da autonomia não seja percebida nem 
reconhecida, mas submersa numa heteronímia que não se percebe como tal (...) Não se 
está, de forma alguma, armando que as mulheres são santas. Ao contrário, elas participam 
da relação de violência, chegando mesmo a desencadeá-la. Nem por isto, porém, a 
mulher detém o mesmo poder que o homem, não podendo, por conseguinte, consentir 
com seus desmandos ou com ele acumpliciar-se. Trata-se de uma correlação de forças, que 
muito raramente benecia a mulher. Socialmente falando, o saldo negativo da violência de 
gênero é tremendamente mais negativo para a mulher que para o homem. (SAFFIOTI, 1994, 
p. 446)

É preciso compreender ainda que existe, nas sociedades ocidentais, uma maneira de 

sentir e pensar que justica este tipo de comportamento social: a lógica romântica de relações 

entre os gêneros. Existe uma verdadeira pedagogia de sentimentos que move a sociedade: 

ensina-se a amar a norma, nada fora ou além dela, de maneira heteronormativa compulsória. O 

amor é a forma pela qual os seres humanos devem se relacionar e basear suas ações entre si. A 

lógica romântica que permeia os relacionamentos amorosos e sexuais foram historicamente 

constituídos desde o amor cortês medieval, mas ganharam uma acepção peculiar no século XIX 

quando os sujeitos  estabeleceram determinados valores e escolhas individuais para suas 

conquistas amorosas.

Tal escolha é particularmente decisiva para a mulher, pois, em função da dominação 
masculina no setor econômico e da mobilidade social, residencial e ocupacional 
provocada pelo capitalismo, determina não só a relação pessoal mais importante da 
mulher como também seu futuro social, econômico e até geográco. Assim, é natural que 
os sociólogos modernos vejam o amor romântico como uma decorrência necessária do 
sistema familiar conjugal; o fortalecimento dos laços intrínsecos entre marido e mulher é 
essencial para substituir a maior segurança e a continuidade da condição da mulher 
garantidas por sistemas familiares mais coesos e extensos e para fornecer à unidade 
conjugal isolada, em especial à mulher, uma forte ideologia de apoio. (WATT, 2010, p. 149-
150 )

É evidente que os avanços feministas do século XX deram novas feições e novas 

conquistas às mulheres. No entanto, com relação aos sentidos do amor que são propagados nos 
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produtos culturais e as maneiras como ainda se ensina a desejar, vivemos em uma sociedade 

preparada para o casamento e para o alicerce seguro e protetor do poder masculino sobre uma 

certa submissão feminina. As heranças culturais demonstram que os efeitos de longa duração da 

lógica romântica de amar ainda se colocam muito presente em nossas formas de sentir e viver. 

Neste sentido, “Cinquenta tons de cinza” foram noticiados nas revistas e nos jornais como 

o grande romance da mulher contemporânea – o “pornô para mamães” – um espaço literário 

que liberaria as mulheres para adquirir e ler abertamente uma literatura pornográca que as 

excitaria e lhes traria prazer. Algo inovador e empoderador para as mulheres, em um discurso que 

sempre se frisava que seria um espaço literário para o prazer da mulher. Dessa maneira, é preciso 

ponderar que tipo de prazer está sendo vinculado e veiculado como algo intrínseco e natural da 

mulher. 

Exemplo disso é a repercussão da (re)leitura da trama feita por leitores e leitoras de uma 

revista de grande circulação nacional brasileira a partir de trechos editados do “Cinquenta Tons 

de Cinza”. Em 2012, a Revista Marie Claire fez um concurso cultural literário premiando cinco 

leitoras ou leitores que criassem uma aventura erótica em formato de conto entre os dois 

personagens principais da trama do romance – Christian Grey e Anastacia Steele – e enviassem 

para a revista. As/os leitoras/es deveriam ler os trechos publicados na revista e se inspirar para 

produzir suas próprias histórias. Nesta perspectiva, há uma liberdade de sentimentos e 

experimentações sexuais possíveis revelando certa autonomia para o prazer da mulher em criar 

suas fantasias e aventuras. Dessa maneira, é possível perceber, em certa medida, como foram 

feitas as apropriações das leituras da obra literária e percebidas as nuances da relação de prazer 

e erotismo dos personagens. 

As melhores histórias seriam publicadas na edição de Setembro, mas devido ao enorme 

sucesso, foram transformadas em pocket book e lançadas junto da revista de Outubro de 2012. 

Além disso, o vencedor ganharia um “kit erótico” da marca Revelateurs contendo uma série de 

produtos: “coleira em contas de pérolas sintéticas e cetim na côr marm; algemas em contas de 

pérolas sintéticas e cetim na côr marm; venda em renda com detalhes e ta de cetim na côr 

marm; palmatória em couro metalizado na côr ouro; vibrador Soft Touch Metalizado MEU EGG, 
1

7cm na cor dourada e preto à prova d'água importado” . 

Ao nal três mulheres e dois homens foram selecionadas/os. No entanto, o ganhador foi 

um homem e o título do conto vencedor é “Enquanto eu machuco você”. O conto é curto e 

narra uma relação sexual na qual a protagonista é ordenada a ir ao quarto do hotel do Grey e ao 

entrar é empurrada na parede, começa a apanhar e começa a sufocar. No meio do conto há 

uma alusão escrita a um estupro, mas isso é relatado como algo prazeroso e desejável pela 

mulher, pois o homem estaria tendo o domínio do corpo da mulher e saberia como lhe 

proporcionar prazer e fazê-la gozar, e por isso ela deveria car quieta e permitir que ele agisse 

daquela maneira para que ela alcançasse o ápice de sua performance sexual. 

Ele tampa a minha boca e me empurra com mais força contra a parede. Sinto o meu próprio 
gosto na sua mão, que lambo como se não houvesse mais nada a fazer. Os dedos me 
penetram e passeiam pela minha língua. Ele já está encaixado atrás de mim, crescendo, 
pulsando, duro, quente. (...) Eu me desfaço nas mãos dele, que caminham para meu 
pescoço e me massageiam em ritmo cadenciado. Aperta e solta. Quero que ele me invada 
por todos os poros, esse homem me possui como nenhum outro já possuiu ou possuirá. 
Christian Grey conhece os atalhos do meu corpo, e suas mãos já não estão exatamente 
gentis. Mais e mais, sinto a força dos seus dedos comprimindo minha garganta e minha 
nuca. Sua ereção pulsa no mesmo ritmo em que suas mãos apertam meu pescoço. 
O movimento aumenta em força e velocidade, e faço menção de afastar suas mãos do 
meu pescoço –lembro num lampejo que no contrato havia uma cláusula, ou coisa 
parecida, informando que não faríamos nada que interferisse na minha respiração, mas é 
uma lembrança muito sutil que não chega a ganhar corpo a ponto de me fazer desistir. 
Simplesmente, não preciso respirar quando estou com ele. Minhas mãos já estão amarradas 
pela sua gravata, e ainda não tirei o vestido. Em que momento ele me amarrou sem eu 
perceber? Meu rosto está muito quente, e a pressão interna é tão poderosa que meu corpo 
vai explodir, um gozo incrível, uma sensação desconhecida de prazer domina a minha 
respiração que quase cessa, não penso mais em nada, estou isolada do mundo lá fora. Só 
tenho consciência do momento presente, e cada movimento de seu corpo sobre o meu é 
denitivo. Quase desmaio, mas ele tem total controle do que faz e me liberta na hora certa. 
Volto a respirar, volto à superfície e me vejo na cama, deitada de bruços. Não faço ideia de 
como ele me trouxe da parede para a cama, reconheço a cidade lá fora. 
Milhares de olhos luminosos testemunhando a minha submissão total a esse homem 
maravilhoso, quero engoli-lo de todas as formas para sempre. Ele entra em mim sem carinho, 
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com força, com muita força, com mais e mais força. Christian está sendo violento de uma 
maneira que eu ainda não tinha visto.
 
– Por favor... 
– Cale a boca, Srta. Steele... 
– Está machucando... 
– É para machucar. 

Estou assustada e adorando. Meu medo me excita e sinto o lençol já molhado embaixo de 
mim. Gozo com muita força e cada estocada dele me joga em outra dimensão, não sinto 
mais a gravidade, estou utuando sobre Seattle, mas não sinto frio, não sei mais quem sou, 
minha existência só tem um sentido: dar prazer a ele. Se não puder, talvez seja melhor morrer. 
Meu pescoço novamente sente suas mãos. Ele força meu rosto contra a cama, minha voz e 
meus gemidos são abafados. Minha reação me surpreende quando ele me puxa para cima 
e pergunta: 

– Tudo bem, Ana? 
– Continua, não para. 

Uau. Não acredito que disse isso. Você é uma piranha, Anastasia. Minha deusa interior está 
dançando em volta de uma fogueira e, por isso, o comentário do meu inconsciente só serve 
para me estimular ainda mais. Sou e gosto de ser uma piranha, uma puta safada, uma 
cadela nas mãos dele. Sou Tess e ele é Alec d'Uberville, e sinto uma plenitude deliciosa e 
inexplicável ao ser estuprada por ele de uma maneira que Thomas Hardy jamais teria 
imaginado. Quero que ele me invada, gemo e gozo de novo, gritando alguma coisa que 
nem eu entendo. Parece outro idioma, ele está vibrando dentro de mim, e me vira para o 
lado, levantando-se. Sinto sua rigidez aveludada socando minhas amígdalas, mas quero 
mais. Deixo que Christian me penetre com toda a força, preciso de cada gota do seu ser, 
tenho sede e fome de Mr. Grey, sua vibração cresce, e ele puxa minha cabeça com 
violência, vou engasgar mas não paro, se eu morrer assim, morrerei feliz. Foda-se, vem, me 
dá a sua porra, minha deusa interior suplica, e não sei se quem falou foi ela ou eu. Já perdi o 
domínio sobre o que eu falo ou deixo de falar.
 
Ele vem duro e cremoso, jorrando na minha boca. Engulo tudo, lembro das ostras naquele 
restaurante, e do gosto do mar. Agora o gosto que sinto é bem dele, do homem mais 
maravilhoso que qualquer mulher pode sonhar em ter, e o engulo com sede e desespero, 
quero todos os seus uidos, hoje, agora, sempre. Respiro calma, estou acabada, e sinto uma 
tranquilidade muito particular, uma tranquilidade tensa, ao ver esse homem do meu lado, 
olhando sereno nos meus olhos, satisfeito porque eu o satisz. Nem parece o Alec d'Uberville 
estuprador de minutos atrás. Corre com seus dedos pelos meus lábios com uma mão, 
enquanto a outra alisa os bicos dos meus seios. Com a língua, acaricia minha orelha com 
leveza e outra onda me envolve, estou novamente pulsando lá embaixo, sinto que poderia 
viver assim, e me excitar ininterruptamente com isso. Estou ofegante outra vez. Quero senti-lo 
também dessa maneira, deixo que me acaricie e só lembro que ainda estou amarrada 
quando ele me solta, para, lentamente, descer com a língua da minha orelha para o 
pescoço e o queixo. Ai, Deus, como eu quei tanto tempo sem isso? Passou pelos seios e já 
está rodando a língua no meu umbigo. A qualquer momento vou gozar de novo. Não 
demora quase nada até que ele já esteja me chupando, mexendo delicado a língua no 
lugar milimetricamente exato. Tento segurar a avalanche que é meu terceiro orgasmo 
da noite, mas é impossível conter uma avalanche. 
A sensação indescritível de estar dissolvida em milhões de partículas me atravessa, e não há 
nada que se possa fazer a não ser gozar mais uma vez. Olho pela janela e Seattle me 
observa condescendente e risonha, minha alma se enche de uma alegria que transborda, 
porque eu sei que sou uma piranha e adoro ser uma piranha para ele. Christian me beija e 

2 
adormece.

Quando ela reclama que ele a está machucando, ele arma que o objetivo é esse e ela 

anui e permanece quieta. A grande questão que se coloca novamente é a aceitação 

completa, total e irrestrita de TODAS as imposições e necessidades do controle masculino, agora 

com o discurso da certeza da conquista do prazer, do orgasmo, atenção e carinho do parceiro. 

Em dois momentos do conto aparece a alusão a um estupro e isso é dito como algo parte de um 

jogo quase amoroso, apaixonado e envolvido em um enlace natural dentro de uma lógica 

sexual da conquista de um desempenho de um sexo mais apimentado e viril na qual a submissão 

condescendente da mulher assegura a posição “natural” da ordem dos gêneros e um estilo de 

vida sexual que, embora pareça moderno, mantém as mesmas composições de desigualdades 

na intimidade, pois todo o desenlace do prazer feminino está condicionado à sua submissão ao 

poder do masculino, apresentada de maneira violenta, escamoteado por um imaginário 

ccional sentimental erótico. 
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A romantização do ato erótico coloca em cena a leitura de uma relação na qual a 

feminilidade se arma na anulação da ação durante o ato sexual e o controle dos corpos está na 

virilidade, atributo da masculinidade. Dessa maneira, essa literatura organiza e endossa uma série 

de produções de verdades a respeito da sexualidade, que reforçam ideias de prazeres violentos 

entre os gêneros nas quais os segredos para alcançar os melhores orgasmos estão justamente 

nesses desempenhos sexuais permeados de jogos de poder.

RELATOS DE AMOR, RELATOS DA DOR
O livro “Eu nem imaginava que era estupro” foi realizado a partir de uma pesquisa feita 

3
pela revista norte-americana “Ms.”  fundada em 1971 dentro da New York Magazine4 e 

estruturada como uma publicação feminista. Devido ao seu sucesso começou a ser editada 

regularmente em 1972 e defendeu temas como a revogação da lei da criminalização do aborto, 

violência doméstica e assédio sexual além de, na década de 1980 promover o seguinte estudo 

nacional norte-americano sobre estupro: O Relatório Ms. sobre o Reconhecimento e o Combate 

ao Estupro Cometido por Homens Conhecidos ou com Quem se Teve um Encontro e a 

Sobrevivência ao Mesmo. 

O livro funciona como um verdadeiro manual para quem sofreu abuso sexual. Nele há 

um tópico que fala “O tipo errado de homem” no qual idealmente relaciona treze diferentes 

características que fazem um homem ser potencialmente agressivo e abusador. São como o livro 

alerta, sinais de perigo que as mulheres devem aprender a reconhecer e evitar. É possível 

identicar seis características claras em Christian Grey na narrativa do romance. 

· Abusa de você emocionalmente (através de insultos, comentários 
depreciativos, ignorando sua opinião ou agindo rabugento ou 
zangado quando você inicia uma ação ou ideia) 
· Diz-lhe de quem você deve ser amiga, como você deveria se vestir ou 
tenta controlar outros elementos da sua vida ou do relacionamento (ele 
insiste em escolher o lme que você verá, o restaurante onde você 
comerá e assim por diante).
· Ele fala negativamente sobre as mulheres em geral.
· Fica com ciúmes sem razão. 
· Bebe muito ou usa drogas ou tenta fazê-la car bêbada ou drogada. 
· Repreende-a por não querer car bêbada, car drogada, ter sexo ou 
ir com ele para um lugar isolado ou pessoal (o quarto dele, o seu 
apartamento ou outro lugar similar) 
· Não permite que você divida quaisquer despesas de um encontro e 
ca zangado quando você se oferece para pagar. 
· É sicamente violento para com você e com os outros, mesmo que 
seja “apenas” agarrar e empurrar para abrir caminho.
· Age de forma intimidante em relação a você (senta perto demais, 
usa seu corpo para bloquear seu caminho, fala como se ele a 
conhecesse muito mais do que a conhece, toca-a quando você lhe diz 
para não fazê-lo). 
· É incapaz de lidar com frustrações sexuais e emocionais sem se tornar 
zangado.
· Não a vê como alguém igual, ou porque ele é mais velho ou porque 
ele vê a si mesmo como mais inteligente ou socialmente superior. 
· Tem fascinação por armas.
· Gosta de ser cruel com animais, crianças ou pessoas que ele pode 
maltratar. (WARSHAW, 1996, p. 220, grifos meus) 

Sempre há algo fora de lugar. A denúncia ocorre para apresentar o quanto incomoda 

encontrar pessoas que aparentemente se comportam de maneira coerente, mas que possuem 

uma lógica de convívio que foge das possibilidades de um relacionamento social igualitário. As 

bases da desigualdade estão demonstradas em pequenos atos. Neste sentido, embora seja uma 

produção literária esse trabalho visa alertar para aspectos da realidade vivida e demonstra 

como relacionamentos com parceiros que apresentam tais características podem ser nocivos 
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para as mulheres. É interessante pensar em como a cção dos “Cinqüenta tons” vai glamourizar 

exatamente este tipo de personagem – agressivo, dominador, ciumento e possessivo – 

colocando em cena uma gura masculina que sempre se transforma, no nal das contas, em 

interessante e protetor na narrativa da trama.    
5No livro “Mas ele diz que me ama”  a personagem central feminina possui traços leves, 

agradáveis e sensíveis. Já o personagem masculino é redondo, áspero e pesado. O livro cria uma 

atmosfera que rompe com as amarras da violência a partir de um instrumento visual que discorre 

sobre a temática com ns pedagógicos que podem atingir um público amplo e ensinar a respeito 

dos danos causados às personagens que transitam em torno deste homem pesado que, de 

maneira vertical e horizontal, exerce o poder da violência. O traço parece fugir à análise da 

comunicação, mas representa um exercício de identicação sutil que coloca pouco a pouco as 

guras em seus espaços: a lha, a mulher, o homem. Tudo no início parece estar no lugar, mas há 

algo fora da ordem. Do imaginário ao discurso do real, diversas são as questões interpretativas 

possíveis para as narrativas dos quadrinhos. As elaborações dos diálogos e das imagens 

transpassam as linhas das visualidades ao assumirem um caráter concreto nas representações 

dos quadrinhos buscando conferir noções de fragmentos colados, trabalhados, retalhados, 

soldados e reelaborados que dialogam constantemente na linha tênue entre o ctício e a 

mensagem, a respeito da violência contra a mulher, que se pretende criar como um movimento 

complexo e constante da relação do casal. Nessa obra, o homem constantemente pede 

desculpas pelas suas ações e volta a repeti-las cada vez mais intensamente, e com mais 

violência, culpabilizando inteiramente a mulher pelas suas atitudes e descontrole. A mulher é 

lenta e gradualmente enredada em uma teia de acusações, vergonha, situações embaraçosas, 

desrespeitosas e violentas. Assim, os quadrinhos remontam sua descida física e emocional nessa 

relação abusiva e as diculdades da ruptura, muitas vezes intensamente dolorosa, desse 

envolvimento (des)amoroso. Felizmente, o livro termina com a mulher conseguindo sair da 

relação, embora profundamente marcada e ferida. 

Ambos os livros, “Eu nem imaginava que era estupro” e “Mas ele diz que me ama”,  

descrevem guras masculinas das quais as mulheres não deveriam sequer se aproximar. O 

lançamento nos EUA em 2009 do grande sucesso de vendas intitulado “Cinquenta tons de cinza” 

– que acabou se transformando em um trilogia romântica entre dois protagonistas, Christian 

Grey, um milionário bem-sucedido e Anastacia Steele, uma virgem mocinha recém formada em 

Literatura – contém elementos transitórios dessas noções entre o prazer e a dor. Isto ilustra uma 

certa naturalização da vinculação da  “proteção masculina” à violência e controle sobre a 

mulher, a partir dos vínculos amorosos formados em um movimento que sofre as consequências 

sobre esse tipo de relação: as desigualdades entre os gêneros e seus deméritos físicos, materiais e 

simbólicos. 

Christian Grey é o homem que se deve desejar. Ele é o alvo a ser amado. Anastasia Steele 

é a mocinha da história e deve amá-lo. De que forma tais narrativas estão forjando discursos 

históricos e sociais que vão na contramão da conscientização e da necessidade de um 

esclarecimento cultural mais amplo sobre as relações amorosas e as formas de viver, agir e amar? 

De que maneira é possível discutir sobre a violência de gênero frente a discursos literários tão 

disseminados em nossa contemporaneidade? As formas pelas quais homens e mulheres se 

organizam socialmente permitem essa violência? É preciso pensar em maneiras de discutir 

academicamente estas questões para que, no bojo do debate a respeito do índice crescente 

da violência, seja de agressões domésticas ou até mesmo situações de estupro que – de acordo 
6

com o IPEA, em 2014 atingem assombrosos números de 527 mil pessoas por ano no Brasil –  se 

possam ampliar as falas e os discursos de atuação. 

Dessa maneira, o diálogo das fontes é interessante, pois demonstra como a produção 

pode funcionar numa via de mão dupla, mas sempre com um discurso de forma foucaultiana 

pelo dito ou no interdito que atua como uma fala que molda, forjadora de ideias e emoções. As 

práticas dotadas de positividade funcionam como gestos que organizam e estabelecem 

relações agenciando e tramando ações e reações entre os discursos escritos e os sujeitos leitores. 

No ato de dizer e escrever se estabelecem, portanto, múltiplas possibilidades de relações sociais 

de poder, inscritas nas formas de linguagem e expressões selecionadas e no tipo de enredo que 

se arquiteta. As articulações da leitura e da escrita são dispositivos que ultrapassam práticas e 

ações sociais, mas seus discursos podem descortinar uma dada forma de saber, de poder e de 
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pensar em sociedade. Assim, os livros forjam modos de viver, saberes e poderes nos quais as 

práticas de leituras funcionam e se torna uma espécie de dispositivo de poder cujos mecanismos 

estão constituídos em uma série de tramas de seu suporte. 

Na lista de “novos dispositivos” encontram-se a caneta, o celular, a literatura, e a “própria 
linguagem”. Mas o que torna a caneta ou um livro, por exemplo, um dispositivo? Ou: que 
d i s p o s i t i v o s  p o s s i b i l i t a m  q u e  e l e s  s e  t o r n e m  e l e m e n t o s  d e 
capturação/modelação/orientação do sujeito? A resposta pode ser buscada em Foucault 
(1979), quando, após indicar as características de um dispositivo (dito e não dito, 
discursivo/não discursivo, leis/instituições), indica ser esse conceito a “rede” que atravessa 
esses elementos diferentes. Assim, não é o celular ou o livro em si que cumpre a função de 
dispositivo, e sim os valores e/ou discursos que a história inscreve neles, tornando-os 
elementos integrantes dos processos de subjetivação na atualidade. (JÚNIOR e SOUSA, 
2014, p. 20) 

 É preciso com isso, entender que a literatura é uma fonte histórica de análise e revela 

como uma determinada sociedade pensa a si mesma na medida em que ela consome em larga 

escala um tipo de leitura especíca. Esse é um forte indicador de que tais falas interessam e 

possuem respaldo social. De outra forma, é necessário entender que tipo de arcabouço social 

sustenta tais modelos sociais e compreender que existem outros discursos sendo produzidos 

socialmente. As falas denúncias, os relatos da dor e da violência produzidos no EUA e traduzidos 

no Brasil demonstram que existe uma preocupação no combate à violência de gênero. Resta 

entender como ela se engendra culturalmente em gestos, falas e ações repetidas no cotidiano 

social. 

O romance é uma narrativa ccional, mas pode estabelecer nexos identitários entre 

público e personagens no momento da apropriação das formas de leitura. São, portanto, os 

sentidos que se criam entre o fazer ter e o fazer ser do consumo nos interditos do ato de ler. Neste 

sentido, o romance ganha contornos de um discurso historicamente construído cujas falas são 

socialmente criadas a partir de lugares possíveis para seu público. 

“Cinquenta Tons de Cinza” é um romance de falas de amor, prazer, dor e violência 
7enviesados . O personagem central masculino Christian Grey é um homem profundamente 

controlador, obsessivo, possessivo que encontra a personagem feminina Anastácia Steele e 

ambos estabelecem uma relação sexual e amorosa que é o tema central do romance. 

Anastacia Steele é uma jovem mulher que aceita a submissão como forma de liberdade, a dor 

como forma de carinho e o gozo como forma de amor. 

Quero esticar as pernas, mas não consigo me mexer, Ele está me prendendo, mantendo um 
ritmo constante, lento e tortuoso. É absolutamente delicioso. Gemo de novo, e ele muda de 
posição de repente. (...) 

– Quero machucar você baby – murmura ele, e continua aquele doce tormento, sem 
pressa, indo e vindo. – Cada vez que você se mexer amanhã, quero que se lembre que 
estive aí. Só eu. Você é minha. (JAMES, 2012a, p. 110-111) 

O excessivo controle, ciúmes e perseguição dele são romantizados como cuidados e 

vistos como parte do jogo amoroso. Os livros são permeados de cenas sexuais extremamente 

descritivas nas quais o sexo está no limite entre a dor e o prazer. Ela cede aos desejos e às 

vontades sexuais de Grey, mas o interessante das falas está não no sexo, mas na ideia de posse e 

submissão consentida. A conotação do prazer enquanto um espaço de dor controlado inverte 

os sentidos do prazer. 

Fãs do romance alegam que Steele detém todo o controle da relação invertendo a 

hierarquia dos gêneros pois ela, na submissão, controlaria o jogo sexual. Neste sentido, é preciso 

compreender que tipo de fala está sendo veiculada e como ela vem sendo consumida, lida e 

pensada. Foucault alega que é preciso liberdade para o exercício do poder. Portanto, ambos 

não são mutuamente excludentes na medida em que as relações são construídas na resistência 

e na aceitação positiva do poder. 

Dessa maneira, as relações de poder se constituem como espaços de hierarquias, lutas, 

jogos e disputas simbólicas entre as pessoas e complexas formas de estabelecimentos de 

materialidades sociais e culturais. As situações e possibilidades de resistências das pessoas 

envolvidas dependem do grau de autonomia conseguido em termos sociais. A aceitação 

positiva do poder pelas próprias mulheres endossa as desigualdades entre os gêneros. As 

hierarquias de gênero são espaços de disputa e a subordinação das mulheres é uma realidade 
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que faz parte de um conjunto de práticas e saberes construídos por uma série de indicadores. É 

preciso, portanto, uma luta diária contra as noções que diminuem e subordinam as mulheres 

socialmente. 

– Quero que todo mundo saiba que você é minha. 
– Eu sou sua... Olhe. 
Levanto a mão esquerda, mostrando a minha aliança e meu anel de noivado. 
– Não é suciente. 
– Não é suciente que eu tenha me casado com você? – Minha voz é quase um suspiro. 
Ele apenas pisca, registrando o horror no meu rosto. Aonde isso vai nos levar? O que mais eu 
posso fazer? 
– Não foi isso que eu quis dizer – fala ele, ríspido, e passa a mão pelo cabelo, que acaba por 
cair em sua testa. 
– O que você quis dizer?
Ele engole em seco. 
– Quero que o seu mundo comece e termine em mim – diz ele, com expressão franca. 
Isso me quebra completamente. É como se ele tivesse me dado um soco forte no estômago, 
ferindo-me e fazendo eu me dobrar de dor. E a visão que me vem à cabeça é a de um 
menino de olhos cinzentos e cabelo acobreado, um menino pequeno e amedrontado, 
dentro de roupas sujas e descombinadas e do tamanho errado para ele. 
– E o meu mundo é assim – digo, e é verdade. – Estou apenas tentando estabelecer uma 
carreira e não quero trocar tudo pelo seu nome (...) (JAMES, 2012c, 142, grifos meus) 

Dessa maneira, a noção de posse de Grey ultrapassa os limites da chamada 

normalidade das relações amorosas, mas é vista no romance como uma grande demonstração 

de seu carinho e de seu amor por Anastacia. A questão que se coloca é como isso se transpõe 

para o mundo social. As noções da realidade se colocam como um espaço onde as reações e os 

comportamentos não são semelhantes aos esperados pelas falas romanceadas. E são nesses 

sentidos sociais que estão as falas misturadas da violência e da dor. 

A má comunicação contribui para os incidentes de estupro por alguém conhecido 
tornarem-se fatos sombrios e de pouca percepção. Essa má comunicação pode ocorrer 
porque homens e mulheres muitas vezes interpretam atitudes de comportamento e até 
conversação direta diferentemente. Em geral, os homens dão uma interpretação mais 
sexual ao comportamento e à conversação do que as mulheres. (WARSHAW, 1996, 83) 

Não se trata de culpabilizar o comportamento das mulheres pela violência, mas de 

entender que a romantização de determinados discursos contribui para a existência de um 

cenário desfavorável das desigualdades entre os gêneros. Neste sentido, há uma espécie de 

condicionamento das mulheres para a fragilidade, insegurança e submissão – presentes nas 

características da personagem de Anastacia Steele –, que as fazem ser alvos fáceis como vítimas 

da violência. São as chamadas “vítimas seguras”. 

A maioria das moças é ainda criada para pensar assim. São ensinadas direta e 
indiretamente (pelos pais, professores, companheiros de festas e modelos e papéis de 
cultura popular) para serem passivas, fracas e sem opinião própria. Espera-se delas que 
permaneçam nesse estado – isto é, infantil – mesmo depois de chegaram à maturidade e se 
tornarem jovens adultas e mulheres. Espera-se delas que sejam medrosas e inibidas, e elas 
não são encorajadas para desenvolver independência e autoconança. Em vez disso, 
aprendem a esperar dos homens proteção física e econômica. (WARSHAW, 1996, 98-99)

É muito interessante perceber a comparação dos personagens masculinos na literatura 

estabelecida aqui para análise. Enquanto nos relatos de dor, os homens querem o controle físico 

e econômico das mulheres de maneira bem explícita, no romance dos Cinquenta Tons de Cinza  

o discurso é pelo cuidado e carinho que Grey tem por Anastacia. Ele é controlador, mas ele a 

ama e isso justica seus atos. O romance é uma narrativa de amor de fato, mas elaborada em 

falas discursivas da violência de gênero. Amor esse que parece permear a obra quando fala do 

romance entre os personagens e a superação do trauma de infância de Christian – que sofreu 

maus-tratos e, por isso, tem uma personalidade e características tão violentas – e justica suas 

ações e temperamento. Dessa maneira, há uma articulação entre a forma tradicional da 

violência de gênero entre os sujeitos envolvidos na trama e a construção de uma lógica 

romântica que alicerça o universo ccional argumentando que situações pregressas na vida do 

sujeito abonam seus atos no presente e em função das quais o passado absolveria o presente.   

Neste sentido, é preciso pensar que tipo de narrativa é essa que se pensa excitante 

sexualmente e se elabora de forma tão violenta e perversa e agrada tanto ao público feminino. E 
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é justamente a dimensão do agradar a grande questão. O que faz essa literatura, com um 

personagem caracteristicamente agressor ser tão atraente ao público feminino?

Controle, desejo de ter, desejo de não perder, desejo de que as mulheres nada queiram a 
não ser eles mesmos, são as pílulas de que nos falam os homens agressores...Mas o que faz 
com que as mulheres se enredem nessas difíceis relações amorosas? O desejo de se verem 
reconhecidas pelo olhar masculino, o único que as espelha, já que elas não se veem nos 
seus próprios espelhos? Seria o desejo de ser desejada tão mais importante que o desejo de 
desejar? (MACHADO, 2010, p. 73) 

O discurso romântico da transformação do homem perverso em marido ideal e da 

utopia amorosa do casamento feliz são recursos que transbordam os folhetins desde o nal do 

século XVIII na Europa. Além disso, a literatura erótica de Marquês de Sade na mesma época 

falava já de picantes relacionamentos e encontros nas alcovas do tesão-paixões sentidas pelos 

parisienses. Essas são imagens que permeiam o universo e o imaginário social ocidental onde o 

amor romântico e erótico se interpenetram e com um pouco de cuidados e muita paciência a 

mulher certa transforma o homem sofredor no galante herói da trama e diante de quaisquer 

empecilhos tudo se supera e empalidece  e a grandeza do amor transcende. 

No romantismo do imaginário histórico, as clivagens das desigualdades de gênero e os 

diferentes comportamentos no amor romântico podem ser percebidos na maneira como os 

sentimentos devem ser percebidos: a passividade do comportamento das mulheres e a 

agressividade do comportamentos dos homens. Assim, amar é saber reconhecer que há um 

sentimento maior que o prazer sexual na relação, algo maior e mais importante que a conjunção 

carnal.

No romantismo, a riqueza sentimental não era sinônimo de satisfação das sensações. Ser 
“sensível”, do ponto de vista do sentimento, queria dizer possuir um alto grau de 
introspecção e de respeito e familiaridade com a vida emocional, cujas regras de 
satisfação ultrapassavam em muito o prêmio de prazer das sensações. O sujeito 
sentimentalmente exemplar era, sobretudo, aquele capaz de reconhecer na vida afetiva o 
que se tinha de melhor, do ponto de vista moral, e não, necessariamente, o que se tinha de 
mais prazeroso. (COSTA, 1999, p. 212)

A ordem natural do amor é aquela que sensibiliza o sujeito a sentir em função do outro. 

Anastacia Steele é gura que exerce esse atributo sobre Christian Grey. Ela o ama e ele 

gradativamente aprende como amá-la. O amor entre os dois transforma a “alma negra” deste 

herói traumatizado por uma infância terrível. É um romance que em princípio oferece os 

elementos clássicos das histórias das relações amorosas tradicionais contadas e recontadas em 

diversos momentos. Mas há algo mais que coloca Grey como um mocinho profundamente 

perturbador e enormemente controlador. 

– Você não tem esse poder! – Francamente! E, antes que eu possa revirar os olhos para ele, a 
cha cai com a velocidade de um relâmpago. – Ou tem?
Christian me lança seu sorriso enigmático. 
– Você está comprando a editora – sussurro horrorizada. 
Seu sorriso se desfaz em resposta ao pânico em minha voz.
– Não exatamente – diz ele. 
Ele pisca para mim, cauteloso. 
– Talvez.
–Comprou ou não?
– Comprei.
Que inferno.
– Por quê? – pergunto, chocada. Ah, não, isso é demais. 
– Porque eu posso, Anastacia. Preciso de você em segurança. 
(...)
– Não me faça rir quando estou com raiva de você! – grito.

E ele sorri, um sorriso deslumbrante, cheio de dentes, um modelo de perfeição, e eu não 
consigo evitar. Sorrio também e então, caio na gargalhada. Como eu poderia não ser 
afetada pela alegria presente naquele sorriso? (JAMES, 2012b, p. 59-60) 

Neste sentido, o controle exercido por Grey seria parte de uma característica protetora 

que faria Ana se sentir “mais segura”. É uma maneira no mínimo ultraromantizada da situação. 

Circunstâncias que seriam na vida real vivenciadas com profundo constrangimento são, no 

romance, colocadas como “experiências da paixão”. Ana e Christian vivenciam o amor e a dor 

em igual proporção e o público entende que ambos fazem parte, na mesma medida, de uma 
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história romântica. É uma história pós-moderna. Os relatos da dor e os relatos do amor se fundem, 

pois os sujeitos se transformam de maneira positiva no exercício da ocupação de espaços com 

sentidos transversais da violência.  

“Cinquenta Tons de Cinza”, embora contenha elementos românticos, foge ao conceito 

mais formal do romantismo clássico e apresenta ao público uma série de questões ccionais 

romantizadas e que por isso mesmo, precisam ser problematizadas do ponto de vista social. A 

história é muito bonita sob um olhar idealizado romântico, mas os relatos reais apresentam outros 

tons em outras cores muito mais sombrias. 

O homem é ensinado para olhar para suas ações num encontro como uma estratégia 
cuidadosamente construída para ganhar maior território possível. Cada ação é avaliada 
em termos do objetivo nal – intercurso. Ele avança continuamente para ver “ até onde 
pode ir”. Cada vez que ela (sua parceira no encontro) se submete à sua vontade, ele 
“avançou”, e cada vez que ela não faz isso, ele sofreu um “recuo”. Como ele já a vê como a 
parte adversa e o encontro como um jogo ou uma batalha, ele prevê a resistência. Ele sabe 
que as “moças boas não fazem isso” e assim ela provavelmente dirá “não”. Mas ele 
aprendeu a separar-se dela e dos interesses dela. Ele está mais preocupado em ganhar o 
jogo. Em vez de tentar comunicar-se com ela, ele tenta pressioná-la a dizer “sim”. 

Cada vez que ela se submete à sua vontade, ele vê isso como uma pequena vitória 
(conseguindo o encontro, comprando-lhe uma bebida, ganhando um beijo ou 
acariciando seus seios). Ele joga com a sua indecisão, usando-a como uma oportunidade 
para dizer-lhe “o que ela realmente deseja”, o que, na verdade, é o que ele deseja. 
(WARSHAW, 1996, p. 81)

	 Em “Mas ele diz que me ama” Penfold arma que para cada tapa, ela ganhava 

um beijo e ela escolhia acreditar no beijo e era o que a mantinha ali. A ideia de que algo 

estivesse errado era assustadora e não fazia sentido. É claro que ele a amava, e tudo aquilo 

não passava de muito amor e que ela é que não entendia direito o que estava acontecendo. 

O amor dela tornaria Brian – o homem em questão, o herói de sua trama – um homem melhor. 

Era só amá-lo mais, amá-lo melhor. O amor tudo superaria e ela poderia transformá-lo. E vieram 

os abusos: verbais, emocionais, sexuais, físicos e de toda sorte. Ela acreditava no amor que 

sentia por ele. E por amor se manteve com ele. Como muitas mulheres cam com seus maridos 

e companheiros. E como muitas mulheres sofrem diferentes tipos de abusos ao longo de seus 

relacionamentos. No caso de Rosalind Penfold (que é um pseudônimo) sua história tornou-se 

um “graphic novel de uma relação violenta” de grande divulgação – com traduções para a 

Espanha, Itália, França, Polônia, Alemanha, Holanda, Indonésia – e a produção de um site “de 

como uma relação violenta se parece” para maiores divulgações sobre a questão da 
8

prevenção da violência e do abuso de homens contra mulheres . 

É uma história que mostra a necessidade da visibilização da dor deste tipo de 

relacionamento e de como a romantização de determinados discursos alimentam e 

fomentam imaginários potencialmente desiguais nas estruturas hieraquicamente construídas 

de poder entre os gêneros. As relações de força são sempre potencialmente desiguais 

socialmente e as marcas culturais inuenciam em nossos comportamentos, formas de 

expressar, desejos e prazeres. Portanto, os sentidos de amar transformam os modos como as 

mulheres e os homens percebem as maneiras de entender as formas de viver e sentir 

socialmente em suas identidades de gêneros e sexuais. Na verdade, tais sentidos constituem 

maneiras de existência em sociedade e signicações de experimentação do mundo e suas 

sensibilidades. Desse modo, a sexualidade e a conformação dos sentimentos é não apenas 

uma questão pessoal, mas social,  política e aprendida, construída  através de uma série de 

dispositivos apresentados em sociedade ao longo da vida de muitos modos. 

A partir desse entendimento os relatos de dor e de amor ganham contornos de 

representações simbólicas como uma linguagem que apresenta uma série de possibilidades 

discursivas e processos do real. Como uma sociedade de espetáculo as imagens fundem-se 

em grandes produções que se apresentam como adornos dos objetos, respostas e soluções de 

vivências do desejo de ser na experiência do outro sem nenhuma consequência ou 

responsabilidade sobre aquilo que se deseja. A comparação das fontes permite pensar que a 

grande questão que se coloca é justamente as falas de consumo dispostas em uma lógica 

ultra romantizada – em uma pedagogia de sentimentos que guia os sujeitos – na qual a ordem 

dos corpos reforça os sentidos sociais de dominação e desigualdade entre os gêneros. 
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As dinâmicas de poder de gênero e as masculinidades e feminilidades dos romances 

best-sellers comparados aqui demonstram que as imagens do masculino e do feminino 

veiculadas constroem nas relações amorosas sujeitos amorosos idealizados que perpetuam 

situações de violência e concretizam imagens sociais de dominação. As desigualdades 

romanceadas contribuem para a construção de lógicas sociais que engendram as noções de 

violência dentro das falas amorosas. É preciso compreender como historicamente 

determinados discursos são construídos e pensados como desejáveis, para só então poder 

existir a ruptura com os discursos desses padrões sobre mulheres e homens e suas 

características naturalizadas na sociedade.  

NOTAS
1  .  Acesso em 08.08.2016.<http://editora.globo.com/pesquisas/pesquisa_marieclaire_050712.htm >
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Feminista em Los Angeles e Arlington, Va., Mas a mudança de local não mudou o escopo e a profundidade da 
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6  Dados obtidos pelo IPEA em 2014. Sobre esse resultados consultar a página 06 da nota técnica “Estupro no Brasil: uma 
radiograa segundo os dados da Saúde (versão preliminar)

”:  <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf> 
Acesso em 16.10. 2015.

7  A narrativa foi construída a partir de uma “fanc” sexual da saga Crepúsculo. Fancs são histórias contadas em sites 
feitas por fãs baseadas nos seus personagens prediletos. Sobre a trajetória da obra Cinquenta Tons de Cinza  é 
importante ressaltar que começou como uma obra de uma fá e tornou-se uma publicação independente com 
características próprias: 

“Nesse mundo fechado, em 2009, o que mais se comentava era uma história sombria chamada 'Masters Of The 
Universe'  escrito por uma desconhecida chamada Icy. “O fandom de Twilight (Crepúsculo) estava com uma onda 
sadomasoquista. Surgiam várias histórias” comenta Angela Bathke, advogada de Florianópolis e também autora de 
fancs. O sucesso de Masters Of The Universe, ou “MOTU” para os íntimos, fez Icy migrar suas histórias para um blog 
próprio e subitamente proibir traduções para outras línguas (prática comum para histórias que não tem nenhum tipo 
de m lucrativo). Na segunda temporada (termo emprestado dos seriados e que equivalem os volumes do livro) de 
MOTU, por exemplo, o blog com a tradução russa foi tirado do ar. Os traços que ligavam MOTU a Crepúsculo foram 
sendo apagados da internet quando a autora passou de “Icy” para “E. L. James” e resolveu terminar a história em um 
e-book. Sucesso de vendas na internet, logo teve os direitos de publicação em papel adquiridos pela editora britânica 
Vintage Books. Sucesso de vendas na Grã-Bretanha, hoje já está traduzido para 37 línguas e acaba de ser lançado no 
Brasil pela Intrínseca, que arrematou os direitos de tradução em leilão por 780 mil dólares. Nunca antes uma fanc tinha 
feito tanto sucesso. E os leitores/escritores do fandom de Crepúsculo se dividiram. Muitos abraçaram a obra de E.L. 
James. Outros, que chamam a série de Stephenie Meyer pelo nome original, Twilight, torceram o nariz para a 
publicação da James, que ainda tratam por “Icy”.

”  Acesso em 06.10.2015. http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/46919

8 Sobre esse assunto veja o site  Acesso em 08.10.2015. <http://www.dragonslippers.com/>
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RESUMO

Cineastas brasileiras, no período de transição democrática, como 
Vera de Figueiredo, Ana Carolina e Tizuka Yamasaki – para citar apenas 
algumas –, mesmo não se autodenominando feministas, levaram para as 
telas questões do ideário feminista e sobre o passado recente de 
ditadura civil-militar. Todavia, o tema da lesbianidade é marcado pela 
invisibilidade na cinematograa de autoria feminina, do período. Isso 
talvez se explique pela heteronormatividade vigente na sociedade, 
inclusive só mais recentemente problematizada no âmbito dos 
feminismos, no Brasil. Esse tema adquiriu relevância apenas no lme de 
Adélia Sampaio, documentarista afrodescendente, que realizou o 
primeiro longa-metragem de cção – de autoria feminina – sobre um 
relacionamento amoroso entre duas mulheres, intitulado Amor maldito 
(1984). Este artigo – na chave História, gênero e cinema – versa sobre a 
lesbianidade, encenada nesse lme brasileiro da transição democrática.

Palavras-chave:  Cinema. Transição democrática. Ditadura. 
Lesbianidade. Feminismo

ABSTRACT
 In the period of democratic transition, Brazilian lmmakers such as 

Vera Figueiredo, Ana Carolina and Tizuka Yamasaki – even without self-
nominate as feminists –, took to the screen questions of feminist ideas and 
the recent past of civil-military dictatorship. However, the theme 
lesbianism is marked by invisibility in the cinematography of the female 
authors of that period. This may be explained by the socially prevailing 
heteronormativity, including the feminisms – only recently problematized. 
The theme only gained relevance in the lm of Adelia Sampaio, an 
African descent documentarian, who made the rst full length ction – of 
female authors- about a romantic relationship between two women, 
called Amor maldito (1984). In this article – the key History, Gender and 
Cinema-, I analyse this lm, by questioning the characterization of lesbian 
characters – staged in this lm of democratic transition.

Keywords:Cinema. Democratic transition. Dictatorship. Lesbianism. 
Feminism. 
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INTRODUÇÃO

N
ossos estudos sobre cinematograas brasileiras de autoria feminina inserem-se na 

perspectiva dos trabalhos que abordam lme como fonte histórica, tratando o 
1

documento-fílmico como testemunho do presente, do período no qual foi realizado.  

Consideramos que cineastas compartilham valores e “diferentes percepções e apreciações do 

real”, das sociedades nas quais estão inseridos/as, o que exprimem em seus lmes. Partimos da 

ideia de que cineastas utilizam repertórios de representações de sua época para “(re)construir 

passado, presente, futuro” (ROSSINI, 1999, 20). 

Miriam Rossini – para citar apenas uma autora dessa chave –, ao recuperar 

apontamentos de Marc Ferro, sublinha que “o modo como uma história é narrada, bem como o 

ponto de vista do qual parte, podem ser datados, localizados no espaço e no tempo, 

relacionados com a sociedade que os criou”.  A historiadora assinala que um/a cineasta pode “ir 

além de sua própria época”, contudo, seu lme exprimirá seu próprio tempo, “nem que seja para 

mostrar aquilo que estava latente, mas ainda não se percebia [de maneira clara]” (idem, p.20). 

Um lme é tomado, pois, como “um documento de discussão de uma época” (CAPELATO, 2007).

Saliente-se ainda que em períodos de transição, após as vigências de violências e 

traumas decorrentes de regimes autoritários ou situações de guerra e genocídios, as sociedades 

passam por uma situação de reorganização, congurando um contexto de incertezas e embates 

quanto ao futuro político e de revisões do passado. No Brasil, desde a abertura “lenta, segura e 

gradual”, negociada pelos militares, a partir de 1974, ocorreram no país mobilizações, violência 

política, atentados terroristas de grupos paramilitares e, ainda, a efervescência de movimentos 

sociais, tais como: os movimentos de mulheres e feministas. Acrescente-se que tal período foi 

marcado pela tensão entre a ruptura e a continuidade de traços autoritários, fomentados 

durante o regime civil-militar. Em tal contexto, os objetos culturais, em especial lmes, podem 

constituir “lugares de memória”, produzindo discursos sobre o passado autoritário.  

Outro aspecto a ser destacado, a título de introdução, refere-se ao fato de poucas 

mulheres brasileiras terem realizado lmes de longa-metragem, de cção, entre os anos 1970 e 

1980, no Brasil (MUNERATO, 1982; HOLLANDA, 1989). Isso se explica, entre outros aspectos, porque 

o cinema assim como outras áreas prossionais foram considerados espaços eminentemente 

masculinos, embora as mulheres comumente estivessem nos bastidores dos sets de lmagens. De 

acordo com as palavras da cineasta Adélia Sampaio, nos idos dos anos 1980: “para uma mulher 

tornar-se cineasta tem que lutar dobrado. Anal, 'trata-se de uma prossão de elite e totalmente 

dominada pelos homens'” (CORREIO BRASILIENSE, 28 /09/1984). 

Cineastas como Tereza Trautman, Vera de Figueiredo, Ana Carolina, Tizuka Yamasaki – 

para citar apenas algumas realizadoras – conseguiram romper essa barreira e realizar longas-

metragens, de cção, no período em questão. Tais cineastas dialogaram com a agenda 
2feminista da segunda onda, mesmo quando não se autodeclaravam feministas. Destacaram o 

protagonismo de personagens femininas, encenando, em seus lmes, a discriminação, a 

opressão e a violência contra as mulheres, além de relacionamentos afetivos e conjugais, que 

desvelam, dentre outros aspectos, as relações desiguais de gênero – relativas aos papeis sociais 

atribuídos socialmente aos homens e às mulheres (SCOTT, 1991). 

A cineasta negra Adélia Sampaio inovou essa perspectiva dos lmes de longa-

metragem, realizados por mulheres no Brasil, durante a transição democrática, ao levar para as 

telas – em seu primeiro longa-metragem, de cção, intitulado Amor maldito, lançado em 1984 –, o 

tema da lesbianidade. Trata-se, pois, do primeiro lme dirigido por uma mulher, cuja trama, 

baseado em acontecimentos reais, mostra a relação amorosa entre duas mulheres.

Neste artigo, abordaremos especicamente esse lme de Adélia Sampaio, observando 

as questões que ele encerra tanto em relação à sexualidade e aos feminismos quanto no que diz 

respeito ao contexto político no qual ele fora realizado.

UMA NOTA SOBRE ADÉLIA SAMPAIO
Desde a última ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), a cineasta brasileira Adélia 

Sampaio, nascida em 1944, em Belo Horizonte (MG), enveredou-se pela área do cinema. Em 

1967, trabalhou na produtora Dilm, integrando o círculo prossional dos cineastas Luiz Carlos 

Barreto e Joaquim Pedro de Andrade.
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Entre os anos 1970 e 1980, Sampaio desenvolveu diferentes funções na realização de 

lmes de cineastas como Vanja Orico, Lulu de Barros, Geraldo Santos Pereira, José Medeiros e 

Roberto Mauro. Além disso, ela dirigiu seus próprios curtas-metragens, intitulados: Denúncia Vazia 

(1979); Adulto não brinca (1980); Agora um deus dança em mim (1981); Na poeira das ruas (1982).

Já a partir de 1984, gurou no grupo seleto de cineastas brasileiras a realizarem longas-

metragens, ao dirigir os lmes, de cção, Amor Maldito (1984) e o documentário Fugindo do 

passado: um drink para tetéia (história banal), em 1987, além do documentário, para televisão, 

AI-5 – o dia que não existiu (em 2004).

Adélia Sampaio é a primeira cineasta brasileira que se autodeclara mulher negra. A 

despeito de a cineasta estar mais frequente nos espaços públicos brasileiros, nos últimos anos, 

exibindo e debatendo Amor maldito em universidades, em festivais, e concedendo entrevistas, 

sempre reiterando que é mulher negra, já por ocasião do lançamento de seu lme, armava-se 

como tal. Na entrevista concedida ao jornal Correio Brasiliense, onde abordava a diculdade de 

ser mulher e fazer cinema no Brasil – sem adentrar nas implicações do adjetivo empregado – 

Sampaio assinalou: “No meu caso – constata sem rancor – tudo se agrava, pois não tenho 

respaldo especial, nem ascendência que me recomende. E, ainda por cima, sou crioula” 

(CORREIO BRASILIENSE, 28/09/1984).

A cineasta não se autodenominava feminista, mas reconhecia os efeitos da 

desigualdade de gênero para a realização de lmes no Brasil e levou para as telas aspectos caros 

ao movimento feminista do período e, ainda, relativos ao passado recente de ditadura civil-

militar. De acordo com as palavras de Adélia Sampaio, ela não se considerava “feminista, no 

sentido da militância radical”. Todavia, “preocupa-se, e muito, com a questão da mulher e por 

isto, em seu lme de estreia, escolheu tema polêmico – o homossexualismo feminino” (CORREIO 

BRASILIENSE, 28/09/1984). 

No dia da estreia de seu lme em São Paulo, em 13 de agosto de 1984, a Folha de São 

Paulo publicou a seguinte chamada, no caderno Ilustrada:

Amor Maldito – lme de estréia de Adélia Sampaio, rodado em regime de cooperativa entre 
técnicos e atores. Com roteiro de José Louzeiro e um enfoque feminista, procura-se 
acompanhar a trajetória de duas mulheres marcadas pela opressão dos homens e de um 
sistema nitidamente machista. Monique Lafond e Wilma Dias fazem as mulheres. O lme é 
lançado hoje no Olido 1 em meio às confusões de títulos e programações que zeram do 
centro da cidade um reduto exclusivo do cinema pornográco (FOLHA DE SÃO 
PAULO/Ilustrada, 13 de agosto de 1984, p. 28)

É no mínimo curioso: a divulgação acima associa diretamente o lme ao feminismo, em 

oposição a certo “sistema machista”, sendo exibido em circuito pornográco – frequentado 

expressivamente por homens. É certo que o lme guarda certa relação com valores caros ao 

feminismo, ao pautar o tema da sexualidade de mulheres e ao mostrar a reação machista frente 

à temática; todavia, o lme foi “travestido de pornô”, de acordo com Sampaio, para driblar a 
3 

censura e garantir a exibição.

O CONTEXTO DE LANÇAMENTO DO FILME
Amor maldito foi lançado, no Brasil, em agosto de 1984, passando-se por lme 

pornográco, conforme mencionado acima. Cabe assinalar que essa estratégia de distribuição 

do lme apoiou-se no fato de a pornochanchada ter atravessado os anos 1970 de maneira 

exitosa, alcançando o público popular, sendo ainda um gênero muito frequentado nos anos 
4

1980.  

Cartaz de Amor Maldito. Disponível em: h�p://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/
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Esse lme de Sampaio não é pornochanchada, nem pornográco, de sexo explícito. 
Mostra a relação homo-afetiva, entre mulheres, apresentando cenas de nudez e de carícias 
entre elas. 

A relação erótica entre duas mulheres, isto é, o tema da lesbianidade mostrado no lme 

Amor maldito, confrontava o parâmetro de moralidade hegemônica da época, que se 

ancorava na “heterossexualidade institucionalizada” – para usar expressão de Teresa de Lauretis 

(1992) –, por conseguinte, em valores reiterados pelo Estado autoritário quanto à família 

heterossexual nuclear e à concepção de sexualidade com forte apelo reprodutivo para as 

mulheres. 

A representação da homossexualidade feminina em um lme, em tal contexto, era 

compreendida como pornograa, de consumo do público masculino. Tanto é assim que Amor 

maldito fora lançado em São Paulo no Cine Olido, conhecido pela sua programação 

pornográca – conforme assinalado anteriormente. Uma semana após a estreia do lme, a Folha 

de São Paulo publicou na sessão de lmes em cartaz, um fotograma das atrizes que protagonizam 

Amor Maldito, com a seguinte legenda: “Wilma Dias e Monique Lafond em “Amor maldito” no 
5Olido 1: alternativa à pornograa” (FOLHA DE SÃO PAULO/Ilustrada, 17/08/1984).

Na semana seguinte, Leon Cackoff esclarece que o lme, a despeito de congurar no 

circuito de pornograa, problematiza o autoritarismo vigente na sociedade. Ele escreveu no 

mesmo periódico:
 Um lme de estréia bem intencionado em meio a um mercado conturbado e desmantelado 
pela onda pornográca – onda que chega atrasada como todas as outras – dá bem a ideia 
de m de uma era (...). O produto intermediário entre a obra-prima e a concessão aos apelos 
de erotismo também ca sem público, pois este deve estar besticado após tantos anos de 
censura e sente-se enganado diante de um lme que não dá vazão à sua fantasia e 
perversões. Ao contrário, “Amor maldito”, da estreante Adélia Sampaio, busca explicações 
para tanta bestialidade que enreda a patética mitologia do sexo descartável, de consumo” 
(FOLHA DE SÃO PAULO/Ilustrada, 25/08/1984)

Note-se que o crítico, no fragmento acima, indica certa alienação do público brasileiro 

como resultante da censura empreendida pela ditadura civil-militar e da difusão do gênero 

pornográco, destacando, no entanto, que o lme de Sampaio problematizava essa tendência.  

É certo que cenas de lesbianidade são localizadas em lmes brasileiros que antecederam 

Amor maldito. Já no lme Os homens que eu tive, de Tereza Trautman – lançado em 1973 e 

censurado até 1980 –, há uma sequência que sugere a relação sexual entre duas mulheres. 

Contudo, esse não era o enfoque do longa-metragem da referida cineasta. 

Do mesmo modo, em diferentes lmes dirigidos por homens, entre os anos 1960 e 1980, no 

Brasil, há cenas de relacionamentos entre duas mulheres, mas sem problematizar 

especicamente o tema, isto sim, como sugestão de algo que interessava ao prazer masculino 

(MORENO, 1995). O tema da lesbianidade adquiriu centralidade, enfatiza-se, apenas no lme de 

Adélia Sampaio.

Quando essa cineasta lançou Amor maldito, o Brasil amargava a derrota da Emenda 

Constitucional “Dante de Oliveira” no Congresso Nacional, que restabeleceria o pleno direito ao 

voto, assegurando eleições diretas para a presidência da república. Persistiam valores reiterados 

pelo regime civil-militar, que, entre outros aspectos, idealizavam a “moral e os costumes”. Tais 

valores ancoravam-se na visão cristã das hierarquias religiosas e no dispositivo de sexualidade, 
6

centrado na heterossexualidade compulsória ou na heteronormatividade.  

Além disso, o historiador Carlos Fico aponta que agentes do regime civil-militar brasileiro 

difundiam a tese de que havia uma “crise moral” instaurada no país, fomentada “pelo 

movimento internacional comunista”. Os agentes compreendiam que esse movimento queria 

“(...) abalar os fundamentos da família, desencaminhar os jovens e disseminar maus hábitos – 

sendo, dessa maneira, a ante-sala da subversão” (FICO, 2002, 8). Tais valores ainda repercutiam 
7nos idos de 1980, no período de transição democrática no Brasil.

Apesar dos ditames do governo quanto aos papeis de gênero e de sexualidade, gays e 

lésbicas continuavam a circular nas principais cidades brasileiras, contrariando, como não 

poderia deixar de ser, tais preceitos da moral sexual defendida e difundida pelo Estado. Mas os 

estudos sobre essas práticas ainda são incipientes no Brasil.  Elias Veras e Maria Joana Pedro 

apuraram que o tema das homossexualidades ainda guarda certa invisibilidade, inclusive, na 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / - NDIHRNÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL 



historiograa brasileira, sendo que, somente a partir dos anos 2000, o tema passou a sair “muito 

lentamente do armário” (VERAS, 2014, 93). Os pesquisadores destacam que, na disciplina História, 

os trabalhos de James Green sobre o tema homossexualidades tiveram contribuição signicativa 

para esse campo e, desde então, historiadoras feministas passaram a orientar as poucas 

pesquisas acadêmicas sobre essa temática.

Note-se que análises recentes chamam atenção para a centralidade dos estudos da 

homossexualidade de homens, em detrimento daqueles sobre mulheres lésbicas, e para a 

repressão empreendida pela polícia política e pela polícia comum contra gays, lésbicas e 

prostituas ainda no início dos anos 1980 (SOARES, 2012). Reiteram que a homossexualidade era 

considerada por órgãos do Estado como um “atentado à moral e aos bons costumes” (COWAN, 

2014, 37; COLAÇO, 2014).

Marisa Fernandes, ao realizar uma das raras pesquisas sobre a organização incipiente de 

grupos de mulheres lésbicas em São Paulo, no nal dos anos 1970, destaca a violência policial 

contra lésbicas, cometida por meio de intervenções policiais repressivas, denominadas 

“Operações Limpeza”, em áreas de circulação de homossexuais, na capital paulista 

(FERNANDES, 2014, 133).

Outro ponto de tensão residiu na relação entre as lésbicas e as feministas heterossexuais, 

conforme salientou Fernandes. Nesta chave, Gilberta Soares e Jussara Costa, ancoradas no 

estudo pioneiro sobre a lesbianidade no Brasil, da historiadora Tania Swain, apontam que 

Os feminismos resistiram a incorporar as questões das mulheres lésbicas em sua produção 
teórica e agenda política. Boa parte dos movimentos se deixou intimidar pela pressão social 
da conjuntura da época que exigiu aos feminismos o silêncio sobre a lesbianidade e sua 
invisibilização. [Pensavam que, com isso, seriam] minimamente respeitados pela esquerda 
brasileira, pela intelectualidade acadêmica, pela Teologia da Libertação, pela mídia, pela 
sociedade, em geral, no momento pós-ditadura no Brasil (SOARES, 2013, 8)

O feminismo desse período, como bem apurou Rachel Soihet, secundarizou ainda 

aspectos da agenda feminista da segunda onda, relativos à sexualidade, as “políticas do corpo” 

e de questionamento da heterossexualidade compulsória, em decorrência de sua relação com 

os grupos de esquerda, conforme trecho abaixo:

[...] os grupos, partidos e organizações de esquerda no Brasil eram fortemente marcados 
pelo leninismo e por uma visão “dura” de política. Os novos ventos trazidos pelo cenário 
internacional que apregoavam formas especícas e distintas de opressão e exploração – 
machista, homofóbica e racista – não eram aceitos com facilidade por essa esquerda. A 
denúncia da opressão feminina, da opressão dos negros e dos homossexuais era vista como 
secundária, subordinada à luta geral contra a ditadura e pelo socialismo (SOIHET, 2007, 342)

Para além dessa tendência das esquerdas marxistas brasileiras – de priorizarem questões 

macroestruturais em suas agendas políticas, no período em questão, rechaçando as questões 

que implicavam as mulheres, as sexualidades e de caráter étnico-racial –, as análises no campo 

dos estudos feministas e de gênero, nas últimas décadas –  como os de Teresa de Lauretís e, aqui 

no Brasil, de Tânia Swain –, têm mostrado a centralidade de certa concepção heteronormativa 

no âmbito inclusive dos feminismos, o que teria colaborado para a invisibilidade e o silêncio sobre 

outras “cartograas do desejo” ou outras maneiras de relacionamentos eróticos, como, por 

exemplo, a lesbianidade.

No campo das artes não é diferente. A representação da homossexualidade feminina, 

especialmente em lmes, encerra, igualmente, essa diculdade de se abordar a temática e isso 

não é algo que se localiza especicamente no Brasil. 

Lauretis, ao analisar o cinema realizado por mulheres, chamou a atenção para a 

invisibilidade das lésbicas nas representações fílmicas e assinalou:

Em mi opinión, a la gente le perturban los três temas: classe, raza y género – y es el lesbianismo 
precisamente la demostración de que el concepto de género está fundado a través del de 
raza y classe sobre la estrutura que Adrienne Rich y Monique Wittig han llamado 
respectivamente, “heterosexualidad obligada” y “contrato heterossexual (LAURETIS, 1992, 
278)

Karla Bessa, ao analisar as programações de festivais de lmes LGBT dos Estados Unidos, 

Canadá, Europa, Ásia, Austrália e Brasil, nos anos 1990, constatou “a preponderância dos lmes 

que abordam o erotismo gay masculino em detrimento do feminino” (BESSA, 2007, 260). Tal 
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tendência fora conrmada também no estudo de lmes brasileiros sobre a homossexualidade, 

realizado por Moreno (MORENO, 1995) – indicado acima.

Moreno, reitera que a encenação lésbica em lmes atendia ao olhar masculino. O 

pesquisador acrescentou que os lmes brasileiros realizados nos idos de 1970 e 1980, que trazem 

cenas de representação de relação erótica entre duas mulheres, destinam-se mais 

especicamente ao público masculino heterossexual. Daí destacar:

uma legião de lmes que se utilizarão deste método nas décadas de 70 e 80, é quando o 
autor se refere às lmagens de cenas de lesbianismo; não somente nos lmes pornográcos, 
mas nos eróticos em geral. Nestes, mulheres fazendo amor é endereçado à plateia 
masculina que vê ali a mulher em duplo. Em vez de uma mulher nua, agora, duas. E a relação 
que nesse momento sustenta o espectador heterossexual é a de que ele é o homem que 
está faltando naquela cena, naquela cama, ou situação. Esta relação com o espectador 
nunca observa ou induz a possibilidade de amor entre duas mulheres. Nega o lesbianismo, 
que é assim mascarado e, portanto, suportado como comportamento desviante, ou seja, 
sacanagem, e nunca admitido como possibilidade de amor entre mulheres (MORENO, 1995: 
131)

O fragmento acima destaca a negação da lesbianidade, uma vez que o tema, quando 

abordado, é para o prazer masculino ou caracterizado como prática desviante. Se os lmes não 

apenas brasileiros abordaram pouco esse tema e quando o zeram foi de maneira 

estereotipada, a teoria feminista do cinema também foi evasiva a respeito dessa temática. 

Nessa perspectiva, Judith Mayne, ao se debruçar sobre o cinema hollywoodiano, 

destaca o silêncio das teorias feministas de cinema em relação à abordagem da relação homo-

afetiva entre mulheres, apontando certa omissão quanto à crítica aos lmes que difundiram 

estereótipos e caricaturas de lésbicas para reiterar certo padrão hegemônico de sexualidade, 
8que colaborava para naturalizar a heterossexualidade (MAYNE, 2000, 159/160).  

A pesquisadora holandesa Anneke Smelik, por sua vez, sintetiza bem a crítica recente 

sobre a invisibilidade lésbica nas teorias feministas de cinema, no fragmento abaixo:

As lésbicas feministas estão entre as primeiras a criticar o viés heterossexual da teoria 
psicanalista do cinema feminista. Realmente, a teoria do cinema feminista – da mesma 
forma que o tão criticado cinema de Hollywood – parecia incapaz de conceber a 
representação fora da heterossexualidade. A revista Jump Cut publicou uma edição 
especial sobre Lésbicas e Cinema (1981): “Para nós, o lesbianismo às vezes parece ser o vazio 
no coração da crítica de cinema feminista”. Aparentemente, as coisas melhoraram muito 
pouco mesmo dez anos depois. Em 1990, Judith Mayne se queixou que a recusa do 
conhecimento da identidade lésbica da diretora de Hollywood Dorothy Arzner indicaria 
uma curiosa falta na teoria do cinema feminista, isto é, a “ausência estrutural” do 
lesbianismo. Como Patricia White observou, a “presença fantasmagórica do lesbianismo” 
assombra não apenas o cinema gótico hollywoodiano, mas também a teoria do cinema 
feminista.

Apesar do foco crescente da teoria feminista em tratar do olhar feminino no cinema, os 
prazeres homossexuais da espectadora foram em grande medida ignorados (SMELIK, 2015, 
2)

Nessa perspectiva, Tereza de Lauretís, procura esquadrinhar o que seria especíco da 

lesbianidade. Voltou-se para a psicanálise freudiana a m de abordar a representação do que 

denomina “desejo lésbico”, desvinculado da lógica binária masculino/feminino, que, segundo 

ela, aprisiona a homossexualidade e colabora para difundir estereótipos na chave: passivo/ativo; 

masculinizado/afeminado – para citar apenas alguns (LAURETIS, 1995). 

AMOR MALDITO
Adélia Sampaio rompeu o silêncio e levou para a tela o conturbado romance entre duas 

mulheres – protagonizado pelas personagens Fernanda e Sueli – interpretadas respectivamente 
por Monique Lafond e Wilma Dias.

As personagens lésbicas do longa-metragem enquadram-se no padrão social de 

feminilidade da época de ambientação da trama, distanciando-se de estereótipos – que 

caracterizam lésbicas exclusivamente como “mulheres masculinizadas”. Na primeira sequência 

do lme, Sueli desla em um concurso de beleza, explorando o que é comumente atribuído ao 

feminino: exibição do corpo, movimentos e gestos sensuais e delicados. Ao se tornar miss, a 

personagem é expulsa da casa do pai, que é religioso – interpretado por Emiliano Queiroz – sendo 

acolhida na casa da amiga Fernanda – executiva de uma empresa, que se apresenta, 
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9igualmente, trajando vestimentas e estabelecendo gestos atribuídos socialmente ao feminino.

Amor Maldito, de Adéilia Sampaio, 15'06. 

Todavia, sem explicitar as motivações, entre as primeiras sequências do lme, Sueli 

aparece em quadro adentrando o apartamento de Fernanda, que é mostrada dormindo, e se 

joga pela janela, suicidando-se. A partir disso, Fernanda é implicada judicialmente no caso, 

sendo levada à delegacia de polícia e ao tribunal de justiça.

A trama, num primeiro momento, parece frágil, ao mostrar a implicação judicial de 

Fernanda com o suicídio de Sueli, sem construir nexo algum ou sugerir evidências de seu 

envolvimento no caso. Entretanto, quando se analisa o lme, considerando o projeto moral civil-

militar empreendido no Brasil, que tratava a homossexualidade como desvio moral, e promovia a 

repressão político-social contra os sujeitos que se afastassem da heterossexualidade compulsória, 

localiza-se o fundamento verossímil da associação de Fernanda com o suicídio. Constata-se que 

a relação lesbiana torna-se alvo da trama, em tais instâncias do Estado. 

A personagem Fernanda é acusada de desviar moralmente Sueli, o que é reforçado 

pelos discursos de dois outros personagens: o advogado de acusação e o pai da moça morta, 

que era pastor de uma igreja cristã. A narrativa se desenrola por meio de ashes back.   

Duas sequências do lme, a da delegacia e a do tribunal de justiça, desvelam o discurso 

autoritário, que infringe direitos fundamentais e que criminaliza a lesbianidade, como “desvio 

moral” – próprios do contexto ditatorial ambientado no lme e que se estende ao período de 

abertura política, momento de realização e lançamento do lme.

Na delegacia, ao tomar o depoimento de Fernanda sobre o suicídio de Sueli, o delegado 

indaga em tom debochado se elas moravam juntas e se a depoente gostava mesmo da Sueli. Em 

meio a diversos gestos arbitrários, pergunta a Fernanda se ela nega que matou Sueli e se tem 

provas de que não a matou. O despautério da pergunta do delegado, dentre outros aspectos, 

consiste na inversão do princípio de “presunção de inocência e do ônus da prova para quem 

acusa”: a acusada deveria apresentar provas de que não efetuara o assassinato, quando, em 

trâmites regulares, a acusação é que deve apresentar provas de incriminação. 

Tratava-se de um contexto autoritário. O delegado em tom agressivo, levanta-se de sua 

mesa, vai ao encontro da protagonista, pega-lhe o queixo e diz para a personagem, em tom 
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ameaçador: “Eu quero saber quem matou Sueli. Vai me dizer por bem ou por mal”.

Amor maldito, de Adélia Sampaio, 11'23.

Esse tipo de tratamento arbitrário, ameaçador, no período de transição política, era 

ainda mais comum em relação às pessoas que não se enquadravam no padrão de moralidade 
10

difundido à época (FERNANDES, 2014).  Marisa Fernandes, conforme mencionado 

anteriormente, assinala que nas Operações Limpeza e Rondão, iniciadas em São Paulo, em 1979, 

a violência policial cometida contra prostitutas, travestis, michês, lésbicas e gays foi intensa. O 

delegado Righetti – responsável pela ação – “rasgou vários habeas corpus concedidos por juízes 
11às prostitutas e travestis, sempre alegando que ali, ele era a lei (FERNANDES, 2014, 135).  

Já na sequência do tribunal, a fala inicial é do pai da Sueli, que se coloca no rol de 

testemunhas da acusação e, desse lugar, aponta que Fernanda “corrompeu e matou sua lha”, 

além de ter “corrompido outras mocinhas”. O advogado de acusação acrescenta ao 

testemunho do pai/pastor que o crime de Fernanda congurava um problema que, “se alastra 

na sociedade e ameaça à integridade das famílias”. 

Todavia, nessa sequência, o juiz aparece em quadro e adverte o advogado da 

acusação. Determina que a acusação fosse mais objetiva. Esse com aspecto furioso olha para a 

câmera, e discursa:

Amor Maldito, de Adélia Sampaio, 12'56.
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Rero-me Excelência ao homossexualismo. A essa coisa que muitos costumam tratar com 

panos quentes. Mas que eu, perdoe a expressão, considero imundice, falta de vergonha.

Essa mulher que aqui está é mais uma criminosa fria e calculista. Ela corrompe as pessoas 
naquilo que é mais nobre: o amor. Por isso, para não me alongar peço que considerem bem 
o seu comportamento e atribuam a ela a pena máxima. 

O enquadramento do advogado enfatiza o transtorno e a intransigência da parte da 

acusação. A cena desvela o discurso raivoso, de segmentos da sociedade civil que davam 

sustentação ao projeto civil-militar, em defesa do modelo tradicional de família – ainda em curso 

na transição democrática. Tal discurso era centrado na heterossexualidade institucionalizada e 
12combatia quaisquer práticas que se afastassem daquele modelo . 

O personagem do juiz aparece no lme exercendo um papel moderador e neutro. Adverte 

repetidamente os excessos da acusação, assinalando que o promotor estava “reincidindo em 

subjetividades”. Contudo, a cineasta enquadra esse personagem aos pés de uma imagem de 

Jesus Cristo, sugerindo a vinculação entre as esferas da justiça e da religião – colocando em 

suspeição o princípio da laicidade do Estado. 

Amor Maldito, de Adélia Sampaio, 30'17.

Essa caracterização do juiz, com viés de neutralidade, vai ao encontro dos 

apontamentos de Rita Colaço (2014) que, ao analisar processos judiciais contra homossexuais, no 

Brasil, entre 1970 e 1980, concluiu que as representações sociais que estigmatizam as 

homossexualidades inuenciavam agentes do campo jurídico e auxiliares nas apreciações dos 

casos. Mas no âmbito dos tribunais, segundo a pesquisadora, “não é possível armar uma 

atuação uníssona e uniforme no sentido da criminalização das homossexualidades” (p. 217). 

No lme, diferentes testemunhos no tribunal são intercalados por ashes back. O 

testemunho de Lídia Perdigão, a manicure de Sueli, constitui a trilha sonora de imagens dos 

conitos da personagem suicida com o pai – que manifesta certo desejo incestuoso pela lha e a 

pressionava para trabalhar em casas de famílias, cujos patrões a assediavam sexualmente. Em 

outra cena, um jornalista, pretendente de Sueli, tenta seduzi-la, ao fazer inúmeras promessas de 

futuro próspero. Mas se tratava de um homem casado, passando-se por solteiro, que abandonou 

essa personagem, ao engravidá-la. Vê-se ainda outra cena, em que a relação instável entre 

Fernanda e Sueli é marcada por encontros e desencontros – o que não conguraria um 

problema, se não reiterasse certo estigma de relacionamentos homossexuais. 

Ainda no depoimento de Lídia é revelado que Sueli estava grávida e que o pai da moça 

não a aceitava de volta em casa, acentuando o desespero da personagem. No ash back, Sueli 
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diz para Lídia que o noivo, o jornalista, a abandonou, mas que lhe havia oferecido dinheiro para o 

aborto, o que ela se recusava a fazer. 

Paralelamente, o pai-pastor nega que tenha rechaçado a lha, embora a cena 

reconstitua o momento em que a própria manicure foi procurá-lo para interceder por Sueli, o que 

desvela a contradição do testemunho do personagem. O pastor se exaspera, então, e a sessão é 

suspensa.

Tais cenas – a despeito de reiterarem certa caracterização da relação erótico-afetiva 

lésbica como instável, uma vez que a relação amorosa entre Fernanda e Sueli é marcada por 

traições, conitos e violência – mostram elementos para explicar o desequilíbrio da personagem 

Sueli, em contraposição ao argumento da acusação, que atribui o suicídio à relação lésbica – 

como se resultasse da inuência de Fernanda. 

As intervenções da acusação exprimem o discurso moral propalado pelos segmentos 

conservadores da sociedade do período em questão. Todavia, o ponto de vista do lme é de 

crítica à hipocrisia familiar, especialmente paterna, à hipocrisia religiosa reicada na gura do 

pai-pastor e às investidas machistas e enganosas do personagem pretendente ou mesmo dos 

advogados de defesa e de acusação, que em certa cena conversam em sala reservada sobre a 

relação amorosa entre as duas mulheres. 

Já se encaminhando para o nal do julgamento, o juiz pergunta a Fernanda o que ela 

teria a dizer sobre a acusação do pastor Daniel – pai de Sueli. A personagem se levanta, a câmera 

se aproxima da personagem: num enquadramento frontal, ela profere um discurso que rechaça 

a acusação. 

Amor maldito, de Adélia Sampaio, 1'08.

O relato de Fernanda é emblemático de uma posição rme contra a hipocrisia e em 
defesa do seu amor, conforme segue abaixo:

Me acostumei a acusações meritíssimo. Eu sou o outro lado da moeda, o lado falso como 
diria o senhor pastor. Em mim a verdade soa como mentira. Eu quero deixar bem claro que os 
insultos não aderem à minha pele, não se aprofundam em meu sangue. Eu sou uma mulher 
assumida. Jamais menti para encobrir as minhas fraquezas. Talvez tenha chegado a isso por 
não professar religiões, por não estar preocupada em ir ou não para o céu. Eu amava Sueli. 
Eu gostava dela. Sua morte é um pouco da minha própria morte

A fala contundente da protagonista desvela o perl de uma mulher independente e 

assumida, isto é, que compreendia e armava seus desejos, mostrando-se consciente e crítica do 

caráter tanto conservador como hipócrita da sociedade na qual estava inserida. 

Ainda no tribunal, a acusação é refutada pelo júri e Fernanda é absolvida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 O lme, como considerou Antônio Moreno, dá certo tratamento humanista ao tema da 

homossexualidade de mulheres (MORENO, 1995, 56.). Nele, Adélia Sampaio mostra a 

permanência de valores conservadores na sociedade brasileira quanto aos parâmetros de 

moralidade e autoritarismo. Ao entrar numa seara ainda de embates nos feminismos do Brasil, a 

cineasta levou para as telas a temática da lesbianidade, mostrando a hipocrisia dos discursos de 

religiosos e de agentes de instituições jurídicas. 

Isso é enfatizado em cenas que constroem a hipocrisia do pai religioso, o machismo, a 

desigualdade de gênero e a gravidez – abandono e aborto –, além de um relacionamento 

afetivo instável entre as duas personagens, que acarretaram o suicídio. Trata-se de temas 

relacionados à agenda feminista, o que permite aproximar a cineasta desse ideário. 

É um lme que subsidia questionamentos sobre a heterossexualidade compulsória e sobre 

a repercussão do projeto moral civil-militar no período de transição, colocando em evidência, em 

tal quadro, as esquerdas e os feminismos.

Todavia, a relação afetiva entre duas mulheres é interditada, tanto pela caracterização 

do relacionamento afetivo instável como pelo suicídio de Sueli. Trata-se, no entanto, do primeiro 

lme sobre o tema da lesbianidade no Brasil, realizado por uma mulher, nos primeiros anos da 

transição democrática recente.

NOTAS
1 As críticas e teorias feministas, da literatura e do cinema, reconhecem a ambiguidade da designação autoria 

feminina para se referir a objetos culturais realizados por mulheres, pois pode sugerir essencialismos. Entretanto, ainda 

não formularam uma expressão para substituí-la, que exprima a complexidade, sobretudo, referente à 

problematização da situação e da representação de mulheres nas sociedades (KAPLAN, 2000; GRANT, 2001). 

2  Sobre o movimento feminista da segunda onda, trata-se do ressurgimento do feminismo na Europa e nos Estados 

Unidos, nos anos 1960, que consistia em mobilizações contra a demarcação rígida de papéis de gênero, que 

sobrecarregava as mulheres com a dupla jornada e os cuidados exclusivos com os lhos. Além disso, conforme 

assinalou Rachel Soihet, tais movimentos priorizavam as “políticas do corpo”, a partir das quais reivindicavam em favor 

dos direitos da reprodução, “buscando as mulheres a plena assunção do corpo e da sexualidade (aborto, prazer, 

contracepção) e insurgindo-se contra a violência sexual, não mais admitindo que esta fosse uma questão restrita ao 

privado, cabendo a sua extensão ao público”. Ver: SOIHET, 2007: 419. Em relação à não liação ao feminismo, Heloisa 

Buarque de Hollanda assinalou que a produção nesse campo vinha à tona, nos idos de 1960 e 1980, mediante ao 

“engajamento feminista, que é, frequentemente, rejeitado por intelectuais e artistas”. Ela acrescentou que essa 

resistência na América Latina a se auto-identicar com o feminismo expressa bem “a avaliação bastante negativa do 

feminismo” na região, o que certamente está relacionado às estruturas de poder e aos estereótipos vigentes 

(HOLLANDA, 1992: 54).  Soihet detalhou esse aspecto ao analisar a zombaria promovida por intelectuais, jornalistas e 

artistas em relação aos feminismos no Brasil, nos idos de 1960 e 1970 (SOIHET, 2013). Tratava-se, pois, de uma maneira de 

desqualicar as feministas. Nisso reside uma explicação plausível para as cineastas não se vincularem diretamente aos 

feminismos.

3 Note-se que em entrevistas recentes, Adélia Sampaio sugere que a inserção do lme em tal circuito teria sido uma 

estratégia de distribuição para abordar tal tema, frente à permanência de valores autoritários no Brasil, e assegurar sua 

exibição (Canal Brasil, Programa Espelho – Adélia Sampaio, exibido em 21 de agosto de 2016).

4 Para Nuno Abreu, tratava-se de “uma tematização da 'revolução sexual' à brasileira, tecendo tramas que se 

prendiam às paqueras, às conquistas amorosas, à virgindade, ao adultério”, sempre com um sentido erótico, voltado à 

exibição do corpo feminino (ABREU, 1996, 75).  O autor acrescenta que os críticos desse gênero do cinema 

consideravam-no grosseiro, vulgar e apelativo, “fruto de um momento de forte repressão do poder à produção 

cultural”, congurando “uma lha da ditadura” – “feito para um povo sem contato com a realidade do país” (Idem, 76).   

Tal gênero cinematográco adentrou a década de 1980, obtendo contornos eróticos, de forte apelo pornográco, 

com o propósito de manter o êxito de público da década anterior, ameaçado pela crise econômica e a signicativa 

presença de lmes estrangeiros de sexo explícito (ABREU, 1996, 82).

5 A título de informação, tratava-se de atrizes de projeção, conhecidas do público: a atriz Wilma Dias, por exemplo, era 

conhecida à época por sua participação na abertura do programa humorístico “ O Planeta dos Macacos”, da TV 

Globo. Ela saia dançando de dentro de uma banana, descascada por um macaco.
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6 A heteronormatividade constitui-se da naturalização da heterossexualidade e da associação obrigatória entre sexo e 

reprodução. “Relaciona-se aos vários mecanismos de legitimação das práticas sexuais, que se coadunam com o 

modelo de família heterossexual e produtivo economicamente, rejeitando as práticas ininteligíveis e os corpos abjetos 

(Butler, 2008). A categoria heteronormatividade enfatiza a relação entre normalização e instituição da normatização, 

possibilitando apreender como a sexualidade é construída como dispositivo histórico de poder (FOUCAULT, 1990)” 

(Apud Soares, 2012, 3)

7 A associação entre o questionamento à moral sexual difundida pelos militares e o movimento comunista internacional 

encontra certa citação no lme Amor maldito, ao se localizar ente os objetos cenográcos, um quadro de Che 

Guevara xado na parede, atrás da porta de entrada da sala, do apartamento de Fernanda, a protagonista lésbica 

do lme.

8 Essa visão negativa sobre as mulheres lésbicas representadas em lmes é correlata da caracterização de personagens 

gays na maioria dos lmes, até meados da década de 1980. Karla Bessa apurou que os lmes apresentavam “uma visão 

bastante distorcida dos gays, reforçando estereótipos e (re) alimentando a homofobia” (BESSA, 2007,278). 

9 Note-se que embora as personagens não reforcem o modelo tradicional de representação de estereótipos de 

lésbicas – mulheres masculinizadas – difundidos em diferentes cinematograas, inserem-se na lógica binária de gênero 

masculino/feminino, não atribuindo visibilidade para o que seria próprio da lesbianidade, de acordo com a 

perspectiva de Teresa de Lauretis (2000).

10 Essa moralidade policial, que reprimia homossexuais, prostitutas ou pessoas que não se enquadrassem nos padrões 

heterossexuais difundidos, verica-se, por exemplo, nos lmes de Bruno Barreto: em o beijo no asfalto, um homem é 

acusado de transgressor porque se aproximou de outro que se encontrava estendido ao chão, após o atropelamento, 

e em Amor Bandido, o passageiro de um táxis é levado à delegacia por ser suspeito de assassinato e, ao se identicar, 

diz ser solteiro, o que rapidamente acarreta gestos de desconança entre os policiais e um investigador faz-lhe a  

pergunta completá-la: “você é ...”

11 Por ocasião dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, em 2013, prostitutas conrmaram repressões desse tipo. 

Ver: EBOLI, Evandro. Prostitutas vítimas de perseguição na ditadura reivindicam anistia. Jornal O Globo, 21 de setembro 

de 2013.

12Faz-se necessário reiterar que o lme é baseado em um fato real ocorrido no Rio de Janeiro, que Adélia Sampaio não 

apenas acompanhou pelos jornais como frequentou audiência e entrevistou a mulher indiciada pelo suicídio da miss, 

conforme a diretora declarou em entrevista no Programa Espelho – Adélia Sampaio, no Canal Brasil, em 21 de agosto 

de 2016.

PERIÓDICOS:
Correio Brasiliense, 28 /09/1984

Folha de São Paulo/Ilustrada, 13 de agosto de 1984

Folha de São Paulo/Ilustrada, 25/08/1984

Filme 

Amor maldito (1984), de Adélia Sampaio
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RESUMO
Neste trabalho apresentamos uma discussão acerca dos conitos 

e disputas em torno do currículo para a educação brasileira, tanto no 
nível da educação superior para a formação de professores/as como da 
educação básica, no que concerne à questão de gênero e, sobretudo, 
em relação às sexualidades diferentes da heterossexual, em especial a 
homossexualidade. Como aporte teórico utilizamos alguns trabalhos de 
Michel Foucault e estudiosos/as de gênero e sexualidade. Trabalhamos 
com a análise de discurso baseada em Foucault de forma articulada aos 
estudos que utilizam essa ferramenta analítica na área de Educação. 
Após a análise de alguns materiais empíricos, sob a forma de 
publicações em revistas de circulação ampla e um folder utilizado na 
campanha pela retirada de gênero do Plano Municipal de Educação 
em Cáceres-MT, um dos aspectos identicados é que o projeto pela 
retirada das questões de gênero e diversidade sexual dos planos 
educacionais brasileiros pode ser entendido como um processo de 
resistência de grupos conservadores, com a nalidade de manutenção 
de uma cultura machista, misógina e LGBTfóbica..

Palavras-chave: Gênero. Diversidade sexual. Planos de educação 
brasileiros.

ABSTRACT
In this paper we present a discussion that concerns the conicts 

and the dispute on the curriculum towards the brazilian education, not 
only its level in a higher education for a teacher training as well as in the 
basic education, with regards to the gender questions and, especially, in 
relation to the opposite sexualities other than the heterosexual, in 
particular the homosexuality. As a theorical support, we used some works 
by Michael Foucault and other academics focused on gender and 
sexuality. We work with the discourse analysis based on Foucault involving 
the studies that use this analysis' tool in the educational eld. After the 
analysis of a few empirical evidences, in the form of widely distributed 
magazines and a brochure applied in a campaign for the withdraw of 
gender in the Municipal Education Plan in Cáceres-MT, one of the aspects 
recognized is that the project for the withdraw of gender and sexual 
diversity from the Brazilian educational plans might been seen as a 
process of endurance of conservative sectors, intended to maintain a 
macho culture, misogynist and LGBTphobic. 

Keywords: Gender. Sexual diversity. Brazilian educational plans .
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N
este texto apresentaremos uma discussão acerca dos conitos e disputas em torno do 

currículo para a Educação brasileira, tanto no nível da educação superior para a 

formação de professores/as, como na educação básica, acerca da discussão sobre 

relações de gênero e, sobretudo, no que se denomina, ainda nos dias de hoje, como desvio da 

norma em termos de práticas e manifestações do desejo sexual, ou seja, sobre sexualidades 

diferentes da heterossexual, em especial a homossexualidade. Para essa discussão buscamos o 
1

aporte teórico fornecido pela obra de Foucault . Contudo, é importante frisar que não se trata de 

um estudo exclusivamente foucaultiano. 

Segundo Motta as intervenções de Foucault aconteceram em vários locais do globo, 

multiplicando “seus escritos e ação dos seus ditos, na Europa, nas Américas, na Ásia e no Norte da 

África”. Ainda de acordo com Motta (2005, p. 5), a obra de Foucault deteve-se em questões tais 

como a loucura, sistema penal, punições e sexualidade, provocando modicações na “nossa 

relação com o saber e a verdade”, pois o referido autor promoveu uma “intervenção teórico-

ativa” que contribuiu com uma “mudança nas relações de poder e saber da cultura 

contemporânea”.

Mas, dentro da grande obra do referido autor, nossa principal referência é o trabalho 

intitulado História da Sexualidade, por evidenciar alguns processos em que são forjadas as 

subjetividades ocidentais. Destacamos um recorte neste trabalho, sobre o século XVIII, quando o 

sexo torna-se questão de Estado, via regimes regulatórios de controle dos desejos e prazeres dos 

indivíduos e populações. As técnicas de poder produzem a “população” como um problema 

econômico e político, ou seja, os governos percebem que devem lidar não mais com indivíduos, 

mas com uma população na qual se exerce o controle de questões tais como: “natalidade, 

morbidade, esperança de vida, fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, forma 

de alimentação e habitat” (FOUCAULT, 2005, p. 28).

Assim, a economia política do corpo e da sexualidade, a partir do século XVIII, 

desenvolve-se a partir de quatro conjuntos estratégicos que produziram dispositivos especícos 

de saber e poder: a “histerização do corpo da mulher” – “a mulher histérica”; a “pedagogização 

do sexo da criança” – “a criança masturbadora”; a “socialização das condutas de procriação” – 

“o casal malthusiano” e a “psiquiatrização do prazer perverso” – “o adulto perverso” (FOUCAULT, 

2005, p. 99-100).

Para o autor, a constituição de um regime regulatório da sexualidade humana acontece 

de forma articulada entre o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil, que passam a reger as 

“práticas sexuais”. Assim, a partir do século XVIII, se instituíram os códigos que produzem o que 

Foucault chama de “sexualidades periféricas” aquelas manifestações tidas como delitos sexuais, 

por exemplo, a homossexualidade. Mas, a caracterização do sujeito homossexual como 

categoria psicológica, psiquiátrica e médica ocorre em 1870, a partir da publicação do “famoso 

artigo de Westphal”. (FOUCAULT, 2005, p. 28-43). Trata-se de um artigo em que Westphal (apud 

Foucault, 2005, p. 43) denominou a homossexualidade como sendo “sensações sexuais 

contrárias”. Segundo Foucault esse é o primeiro trabalho que caracteriza a homossexualidade 

relacionada a distúrbios ou desvios sexuais patológicos.

Encontramos em Peter Fry e Edward Macrae (1983, p. 62) que a denominação 

homossexual foi utilizada “pela primeira vez em 1869 por um médico húngaro, Karoly Maria 

Benkert”. Outro médico chamado Karl Heinrch Ürichs também escreveu “sobre relações sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo”. O primeiro inventou a palavra “homossexual” e o segundo a 

palavra “uranista” para denominarem o fenômeno sob o ponto de vista siológico, numa 

abordagem aparentemente diferente da citada por Foucault quando menciona o artigo de 

Westphal.

Porém, o fato é de que neste contexto a medicina operou na regulação dos prazeres, 

principalmente, dos casais, pois:

[...] inventou toda uma patologia orgânica, funcional ou mental, originada nas práticas 
sexuais 'incompletas'; classicou com desvelo todas as formas de prazeres anexos; integrou-
os ao 'desenvolvimento' e às 'perturbações' do instinto; empreendeu a gestão de todos eles 
(FOUCAULT, 2005, p. 41)

Estes dispositivos da sexualidade, a que Foucault (2005, p. 100) arma tratar-se da “própria 
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produção da sexualidade”, foram forjados a partir da patologização de alguns sujeitos. Na 

medida em que tais comportamentos eram identicados e descritos, estes sujeitos eram 

constituídos como sendo os “desviados” da normalidade, portadores de distúrbios que 

necessitavam correção. A medicina tomou para si esta tarefa e incitou a família para a vigilância 

e cuidados para com os perigos da sexualidade. Nela xou-se o dispositivo de forma inexorável. 

O destino último destes dispositivos encaminhava-se para o controle da população. É 

possível assinalar, a partir das concepções foucaultianas, que no ocidente moderno instituíram-se 

os pares monogâmicos e heterossexuais com nalidades reprodutivas, como a única e legítima 

forma de sexualidade viável. Esta compreensão atravessou todo o século XX, mas não sem 

contestações de homens e mulheres que respeitam e/ou vivem de formas distintas ao que se 

instituiu como norma para a sexualidade. E, talvez, tais compreensões se prolongassem, não fosse 

o surgimento do HIV/aids que, simultaneamente ao drama da urgência de viver pelas pessoas 

acometidas pelo vírus, produziu uma nova ordem relativa à sexualidade. A esse respeito, o escritor 

e ativista João Silvério Trevisan (2004, p. 462), teceu as seguintes palavras:

[...] o vírus da Aids realizou em alguns anos uma proeza que nem o mais bem-intencionado 
movimento pelos direitos homossexuais teria conseguido em muitas décadas: deixar 
evidente à sociedade que homossexual existe e não é o outro, no sentido de um continente à 
parte, mas está muito próximo de qualquer cidadão comum, talvez ao meu lado e – isto é 
importante! – dentro de cada um de nós, pelo menos enquanto virtualidade

Essa armação do autor brasileiro se aproxima à do autor português António Cascais. O 

autor (2004, p. 36) também assevera que: 

[...] onde antes a medicina perscrutava os sintomas de uma patologia, doravante ela 
aconselha peritamente as manobras mais ecazes de elaborar práticas tanto quanto 
possível destituídas de risco, numa essencial cumplicidade ou congenialidade com as duas 
reivindicações maiores dos movimentos gays, o direito ao exutório sexual e a dignidade da 
respectiva expressão na esfera pública.

É possível considerar que, tanto no Brasil como no mundo, a compreensão acerca da 

letalidade do vírus perdeu um pouco de sua força. Entretanto, é inegável que a partir da 

existência dele produziu-se mais visibilidade das identidades LGBT, conforme corroboram os 

autores citados, e novas políticas para essa população. Porém, até que ponto isso também é um 

processo de normalização? Para Fernando Seffner (2002, p. 193), a sexualidade é alvo de 

controle, por isso é possível analisar “as representações da aids construídas pela sociedade como 

forma de orientar e normalizar a sexualidade, muito mais do que para combater a disseminação 

do vírus”. 

É importante citar esse acontecimento, pois contr ibuiu para colocar as 

homossexualidades para 'fora do armário', Julio Simões e Regina Facchini (2009, p. 79), apontam 

que o processo de “movimentação” homossexual durante o período de 1950 a 1970, fez com que 

“as homossexualidades saíssem do armário”, um pouco diferente disso, com a epidemia da aids, 

as homossexualidades foram 'colocadas para fora do armário'. 

Entre outras coisas, um dos efeitos decorrente do HIV/aids no Brasil foi a instituição de 

políticas voltadas para as diversidades sexuais. Convém ressaltar que as políticas para 

DST/HIV/aids e a articulação com a visibilidade e solidariedade a grupos e indivíduos LGBT perdeu 

força. Atualmente essas políticas pouco enfocam o tema dos direitos humanos, ao invés disso, 

têm investido fortemente no tratamento por meio de medicalização com antirretrovirais.

Ainda assim, salientamos que com a instituição dessas políticas, abriu-se a possibilidade 

do casamento e adoções por casais não heterossexuais. Essas conquistas produziram 

solidariedades de alguns grupos e intensicação no repúdio de outros grupos sociais. Por parte de 

opositores veio a resistência muito intensa para que essas políticas fossem destituídas ou não se 

fortalecessem. Basta observar de forma atenta como alguns grupos religiosos e conservadores 

têm atuado ultimamente em várias instâncias sociais para impedir a aprovação e/ou destituir tais 

políticas, por meio de argumentos que tentam atualizar a compreensão de homossexualidade 

como patologia. Entendemos que o propósito disso tudo possa ser de coibir e extirpar a existência 

de expressões de sexualidade e gênero que não correspondam às expectativas de tais grupos, 

um exemplo nítido de exercício de poder. Mas, a esse respeito retomaremos mais adiante.

CONTRIBUIÇÕES DE FOUCAULT AOS ESTUDOS SOBRE SEXUALIDADE E GÊNERO
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Além de apresentar algumas compreensões acerca da sexualidade de forma mais geral, 

o nosso intuito, ao salientar o trabalho de Foucault, também é assinalar a sua forte contribuição 

para várias estudiosas feministas e, sem dúvida, a grande relevância de seu trabalho para 

estudiosas/os gays, lésbicas e queer. Convém ressaltar que feministas lésbicas ou queer, 

costumam problematizar posicionamentos de outras feministas, que constituem e reforçam 

concepções heteronormativas, em suas respectivas práticas sociais.

A constituição desses estudos denominados gays, lésbicos e queer, talvez tenham em 

Foucault uma de suas maiores fontes de inspiração, se não a maior. Seja como for, é na 

simultaneidade da publicação de trabalhos como os dele que se organizaram tais estudos, na 

maioria das vezes, de forma articulada com movimentos e grupos vinculados à contestação 

daquilo que mais tarde veio a ser denominado heteronorma.

O autor português António Cascais (2004, p. 44) informa que “costuma datar-se por 

meados da década de oitenta” o início dos estudos gays e lésbicos, porque nesse período 

criaram-se “os primeiros centros de estudos e departamentos universitários, e as actividades que 

os acompanham, linhas e projetos de investigação, prestação de serviços à comunidade, 

conferências e workshops”. Juntamente com isso, também ocorreu a “proliferação de uma 

literatura gay e lésbica, com livros, artigos e publicações periódicas”. Entretanto, o autor faz uma 

ressalva de que tal cronologia “respeita sobremaneira à realidade dos Estados Unidos”.

Denilson Lopes (2004, p. 64) indica que as primeiras organizações de estudos gays e 

lésbicos no âmbito de universidades foram 'gestadas' nos Estados Unidos, apontando que “são 

áreas interdisciplinares de estudos emergentes na academia norte-americana após os anos 60, 

com o estabelecimento de disciplinas, programas, centros, realização de congressos”. Aqui no 

Brasil, a partir da década de 70, algumas condições produziram e/ou permitiram a organização 
3de grupos do movimento LGBT . Já o investimento de estudiosas/os em universidades, para 

atividades análogas àquelas produzidas nos Estados Unidos ou América do Norte, contudo, foi um 

pouco mais tardio.

Ainda segundo Lopes (2004, p. 64) a partir dos anos 1990, nos Estados Unidos, os 

estudiosas/os queer teceram críticas ao “retomar uma radicalidade política na contraposição a 

uma visão integrativa que o termo gay foi assumindo na sociedade norte-americana”. Louro 

(2009, p. 90) assinala que estudos sobre sexualidade têm sido empreendidos tanto entre 

estudiosas/os da teoria queer como dos estudos Gays e lésbicos, mas, nos estudos queer, 

problematiza-se a heteronormatividade, que é entendida como “um processo social, ou seja, 

como algo que é fabricado, produzido, reiterado”.

As/os  teór icas/os  queer ,  que em suas  aná l i ses  re lat ivas  à  “opos ição 

heterossexual/homossexual onipresente na sociedade”, apontam que tal oposição “organiza as 

práticas sociais, as instituições, o conhecimento, as relações entre os sujeitos” (LOURO, 2007, p. 12). 

E acrescentamos que todas elas estão implicadas na produção e manutenção dessa oposição.

REVERBERAÇÕES DESSES ESTUDOS EM ESCOLAS E UNIVERSIDADES
Considerando alguns desses aspectos pontuados acima é muito interessante aceitar a 

provocação feita por Deborah Britzman (1996, p. 74) quando pergunta “o que os campos dos 

Estudos Gays e dos Estudos Lésbicos têm a oferecer à educação dos/as educadores/as?”, pois 

ela permite assinalar que as concepções propostas por estudiosas/os gays e lésbicas, feministas e 

queer, se encaminham para a problematização dos processos de classicação e oposições 

binárias presentes nos modelos atuais de educação, nos quais também são produzidos as/os 

professoras/es. 

Porém, segundo armação de Meyer e Soares (2004, p. 11), professoras/es, inclusive as/os 

formadoras/es de professoras/es, “tendem a se apoiar em abordagens normativas”; como 

decorrência, quando se deparam com questões de sexualidade e gênero, as implicações são as 

suas ações serem balizadas com saberes que permitem “classicar e diferenciar [...] o que é 

normal e o que é desviante”. Em nossa compreensão atuam em lógicas que são constituídas num 

conjunto mais amplo do que os processos de formação prossional, que mesmo em tais processos 

não está garantida a problematização dos processos de classicação e oposições binárias.

Neste sentido cabe ressaltar a procuidade da crítica tecida por tais estudos, em que os 

processos educativos se produzem através de “forças e processos” empreendidos na família, 
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escolas/universidades, juntamente com os “meios de comunicação de massa, os brinquedos, a 

literatura, o cinema, a música”, cujas tessituras se dão por meio de “estratégias sutis e renadas de 

naturalização que precisam ser reconhecidas e problematizadas” (MEYER, 2003, p.16-19). Ao 

mesmo tempo, algumas das representações e discursos repetidos nessas instituições e artefatos 

culturais, constituem redes que sustentam esses processos e as representações por eles formadas, 

que são tão mais bem sucedidos quanto mais tornarem-se invisíveis e naturalizados.

Desse modo, as contribuições desses estudos possibilitam entender como esses processos 

também acontecem no âmbito das universidades e de outras instituições educacionais. Então, a 

partir da compreensão que o par binário homossexual/heterossexual é uma invenção, torna 

possível conceber que existem múltiplas formas de sexualidades. Essa concepção contesta o que 

se tem construído na cultura ocidental, na educação moderna e se congura como um desao 

para quem estuda e/ou se lia a movimentos sociais relativos a essas temáticas, mas também 

para qualquer pessoa que entenda como possíveis as múltiplas formas de viver.

Nosso objetivo até aqui foi expor algumas noções gerais sobre questões de sexualidade e 

gênero na Educação, para então partirmos à discussão o que vem ocorrendo nos últimos anos 

em relação às disputas pela inserção desses temas no currículo do sistema educacional brasileiro. 

Mas, antes é importante apresentar a ferramenta analítica com estamos operando. 

SOBRE DISCURSO EM FOUCAULT
Para efetuar algumas análises sobre as disputas em torno do currículo para o sistema 

educacional brasileiro tomamos como referencia a análise de discurso foucaultiana, a escolha 

dessa perspectiva analítica foi pela compreensão de que esse modelo se articula bem com os 

estudos sobre gênero e sexualidade com os quais trabalhamos.

Entre as implicações dessa escolha está a concepção de que discursos são “práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008, p. 55). Portanto, pode-se 

dizer que não existe discurso de forma pura e isolada no contexto da cultura, pois este estará 

sempre articulado, em conito, disputando signicados com outros. Deste modo, a constituição 

de qualquer currículo se dá em meio a um emaranhado de discursos, por meio da invenção, 

atualização e abandono de alguns deles.

Assim, é necessário atentar-se para a noção de dispersão, a qual implica em 

convergências e divergências. Para tanto, tomamos a compreensão de Rosa Fischer (2001, p. 

217), acerca de que “as coisas têm uma existência precária, escorregadia, uma dispersividade”, 

de tal modo que para captá-las é necessário empreender a tarefa de “descrever o conjunto das 

relações postas em jogo num determinado discurso”. 

E entender o sistema de formação que, segundo Foucault (2008, p. 82-83), “em sua 

individualidade singular” dene-se por “caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela 

regularidade de uma prática”. O autor (2008, p. 177) também apontou que:

A análise arqueológica individualiza e descreve formações discursivas, isto é, deve compará-
las, opô-las umas às outras na simultaneidade em que se apresentam, distingui-las das que 
não têm o mesmo calendário, relacioná-las no que podem ter de especíco com as práticas 
não discursivas que as envolvem e lhes servem de elemento geral

Também é interessante valer-se da noção de práticas discursivas dada por Foucault 

(2008, p. 133), a qual se refere a um:

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 
deniram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, 
geográca ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa

A partir de tais noções, a compreensão é de que sempre há indivíduos que ocupam as 

posições de sujeito de determinados discursos. No caso do currículo nacional são vários discursos 

que o compõem, a começar pelos discursos pedagógicos presentes em teorias e legislações 

educacionais, os quais são repetidos nas diversas práticas curriculares que compõem cursos de 

formação de professoras/es e a educação básica. Mas, aqui neste texto, veremos discursos 

religiosos, de senso comum e outros que se opõem a estes, cujo propósito talvez seja constituir o 

discurso pedagógico e disputas por aquilo que deve ou não deve ser produzido pelos currículos 

dos sistemas educacionais em todo o país.
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DISPUTAS CURRICULARES SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
Aqui, retomamos a discussão a respeito das posições de alguns grupos sociais que foram 

se constituindo no Brasil, desde a visibilização da população LGBT e ampliação de seus direitos, 

através de políticas e programas nos últimos 15 anos, com ênfase nas disputas em torno dos 

currículos educacionais tanto para a formação de professores/as como para a educação 

básica. 

Os debates e disputas protagonizados por alguns grupos religiosos e conservadores, os 

quais têm suas/seus representantes em importantes espaços políticos, por exemplo, se 

encaminham no sentido de resistir à aprovação de direitos para grupos LGBT e para mulheres por 

contrariarem suas concepções de moral e de valores. Nesta direção, eram potentes e, ao mesmo 

tempo, preocupantes, os argumentos do deputado Pastor Feliciano sobre alguns dos interesses 

da bancada evangélica da câmara federal, da legislatura 2011 a 2014, nas palavras dele: “eu sou 

aplaudido na rua, nos aeroportos, as famílias católicas, espíritas, ateus que são conservadores me 

dão os parabéns, dizem que estão comigo, estou com a maioria, que é silenciosa, mas é uma 
4maioria que nas urnas, em 2014, vai mostrar diferença” .

De forma concomitante ampliou-se a visibilidade das múltiplas sexualidades e das 

questões de gênero por conta das ações de grupos ligados aos movimentos que reivindicavam 
5mudanças e ampliação de direitos , tais como manifestações públicas denominadas paradas e 

marchas organizadas por grupos LGBT e feministas, entre outros. Alguns políticos, portanto, tinham 

e ainda têm assumido também a tarefa de representar essa parte da população, posicionando-

se na defesa de direitos para esses grupos sociais. Nesse cenário, os embates e disputas entre 

grupos e suas/seus representantes vêm acontecendo de modos, muitas vezes, intolerantes. Nas 

imagens a seguir, apresentamos alguns fatos que deixaram muito nítidos tais embates, pois os 

consideramos exemplos emblemáticos de alguns dos efeitos que uma determinada relação 

entre currículo, sexualidades, direitos e políticas públicas inclusivas produz.

Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/tag/jean-wyllys/

Essas imagens mostram dois deputados que defendem posições diferentes. É possível 

conceber que, assim como se vê na charge, havia e podemos armar que ainda há intolerâncias 

recíprocas. Algo que tem sido comum, desde quando se intensicaram as discussões sobre 

direitos LGBT. E, em discussões mais especícas sobre o sistema educacional, conforme a imagem 

que se segue:
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Fonte: http://noticias.uol.com.br/album/110331bolsonaro_album.jhtm#fotoNav=1

A frase na imagem acima denota não as palavras precisas, mas a posição de escárnio e 

preconceito em relação a homossexuais do deputado em foco, apoiada por outras/os 

deputadas/os e grupos sociais conservadores, sobre o material denominado kit de combate à 

homofobia, produzido para ser um dos instrumentos do projeto Escola sem homofobia, que seria 

distribuído pelo Ministério da Educação (MEC) para escolas em todo país. A distribuição do 

referido material não foi liberada pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, em seu mandato 
6

2011 a 2014, conforme publicação na Revista Veja (26/05/2011) , o argumento usado para 

justicar tal decisão foi o entendimento de que o kit não fazia a “defesa de práticas não-

homofóbicas”. Contudo, no subtítulo da matéria jornalística se explicita que “após ameaças das 
7bancadas católica e evangélica de convocar o ministro Palocci , a presidente resolveu acabar 

com a polêmica sobre o kit”.

Fonte: http://www.eleicoeshoje.com.br/governo-vetou-cidadania-lgbt/#axzz301kaHlcq

Sempre se pode argumentar que a revista citada é um artefato da mídia, ligada a 

posições muito conservadoras e que, por isso, produz informações anadas com os moralismos de 

tais posições; entretanto, é inegável que ela está inserida no debate em torno dessas questões, 

assim como o fomenta. Tais informações, de qualquer maneira, repercutiram amplamente em 

outras mídias e artefatos, dentre os quais destacamos um artigo publicado em blog ligado ao 

movimento de lésbicas, do qual reproduzimos pequeno excerto a seguir: “pressionada pelos 
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aliados evangélicos que inclusive a chantagearam, em mais um caso de corrupção do governo 
8envolvendo o então Ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, a presidente Dilma vetou o material” .

Todavia, a produção do kit de combate à homofobia, assim como muitas das ações que 

se sucederam em torno da sua distribuição, está ligado a uma rede discursiva na qual alguns 

sentidos culturais e sociais estão em disputa entre grupos conservadores e grupos ligados aos 

movimentos sociais que se identicam com posições de defesa da diversidade e diferença – o 

que os coloca em posição de contestação aos já referidos conservadorismos. Mas que efeitos as 

políticas e ações voltadas para as diversidades que emergiram no Brasil na última década tiveram 

sobre as instituições de ensino superior que formam professoras/es? Que arranjos curriculares se 

constituíram através de suas orientações?

Acerca do Ensino Superior e do currículo de seus cursos, a LDBEN prevê que universidades 

têm autonomia para “xar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
9 10

gerais” . Essa orientação traduziu-se em diretrizes curriculares para formação de professoras/es , 

aprovada no ano de 2002, bem como as diretrizes para cada curso de licenciatura existente no 

sistema educacional brasileiro, o que se realizou a partir de 2002 até 2004, sendo que algumas 

dessas diretrizes já passaram por atualizações ou estão em processo de alteração atualmente. 

Com a aprovação dessas diretrizes a maioria das instituições de ensino superior do Brasil 

passou por processos de revisão de seus projetos e currículos. Essas alterações produziram efeitos 

sobre os demais níveis de ensino que, por sua vez, também receberam novas orientações por 

meio de documentos especícos. Deste modo, não houve nenhum nível de ensino e sistema 

educacional que tenha escapado de mudanças propostas por meio de leis e atos normativos, 

principalmente em seus currículos, com implicações nas formas de organização e nos 

conhecimentos que deveriam ser privilegiados.

Nossa compreensão é que para a formação inicial de professoras/es os documentos 

como a LDBEN e Diretrizes para as políticas para diversidades culturais, entre elas estão as 

questões de sexualidade e gênero, que orientam de que modo a formação deve tratar desses 

temas. Os textos dessas diretrizes são atravessados por vários discursos que produzem posições de 

sujeito e práticas institucionais, tanto para instituir novos signicados como para conservar 

determinadas tradições. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, no que concerne à organização curricular para a docência, por exemplo, 
11

consta a orientação para “o acolhimento e o trato da diversidade” . Entretanto, como esse 

princípio educacional se desdobra no âmbito de instituições formadoras de professoras/es? E nas 

futuras práticas docentes?

A concepção de diversidade utilizada no texto das diretrizes tem relação com o que 

assinala Silva (2009, p. 73): “em geral, a posição socialmente aceita e pedagogicamente 

recomendada é de respeito e tolerância para com a diversidade e a diferença”. Todavia, assumir 

o princípio da tolerância, expresso na LDBEN, pode ter múltiplos efeitos: funciona como uma forma 

de controle dos grupos sociais envolvidos, posicionando-os em determinados lugares sociais 

marcados como diferença a ser permitida/facultada e, ao mesmo tempo, está implicado com 

mudanças culturais expressivas que incluem tanto uma crescente ampliação de direitos, de 

visibilidade e de circulação de tais grupos na cena pública, quanto o acirramento de resistências 

dos grupos conservadores que se sentem “ameaçados” por tais mudanças.

As resistências de grupos conservadores não pararam por aí, não tardou a virem novas 

ações ainda mais potentes e articuladas, para minar todas as mudanças que estavam em curso, 

mas entendemos que uma das ações que mais se destacou foi a intervenção de grupos religiosos 

fundamentalistas junto ao processo de elaboração e aprovação dos planos estaduais e 

municipais de Educação, em todo o país, ao longo do ano de 2015. A principal intervenção foi 

pela retirada da palavra gênero dos referidos planos educacionais, no sentido de coibir ações 

pedagógicas que possam discutir as relações de gênero e, também, questões de sexualidade, ou 

seja, retirar do currículo da Educação Básica a possibilidade de discutir esses temas.

Conforme Dagmar Meyer e Jeane Félix (2012), um currículo se congura como:

[...] um espaço ativo de produção e de disputa cultural, no qual todos os sujeitos e as 
instituições envolvidas no processo ensino-aprendizagem estão implicados [...] um dispositivo 
social através do qual se projetam/denem os tipos de sujeito que se querem formar, os 
conteúdos que precisam aprender e os tipos de conhecimentos e habilidades que devem 
desenvolver [...] estratégico para transformar indivíduos em sujeitos de uma cultura [...].
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Assim, entendemos que está em jogo a denição de currículo dos sistemas educacionais, 

com especial ênfase à Educação Básica, para a constituição de determinados sujeitos e não 

outros. E os eventos ocorridos desde a legislatura de 2011 a 2014, conforme apresentamos acima, 

deixam nítida a disputa entre grupos conservadores e grupos que defendem pautas não 

conservadoras, no que concerne à questão da diversidade sexual. Conforme autoras acima o 

currículo é um “espaço ativo de produção e de disputa cultural”, e em termos de política 

educacional ampla, temos visto que a denição do currículo para a educação básica está 

acirrada pelos grupos que pretendem ou desejam denir os tipos sujeitos se pode forjar na 

educação atual, em outras palavras, o que pode e o que não pode ter no currículo para a 

educação básica está em forte disputa. 

De acordo com Louro (1997, p. 64) “currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, 

linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação são, seguramente, loci das diferenças de 

gênero, sexualidade, etnia, classe – são constituídos por essas distinções e, ao mesmo tempo, seus 

produtores”. Como a autora aponta, todos esses processos são produtores das diferenças e, ao 

mesmo tempo, constituído por elas, mas muitas vezes de formas violentas. O que temos 

observado no âmbito das instituições educacionais, tanto no nível básico como no superior, ao 

longo das últimas décadas é que nesses processos costumam prevalecer o menosprezo às 

diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe e outras. Mesmo que os processos educacionais 

privilegiem as diferenças, costumam tender a buscar a homogeneização e as diferenças se 

prestam mais a ser o parâmetro a não ser seguido e/ou desejado como o produto desses 

processos. No âmbito educacional brasileiro contemporâneo a situação tem se mostrado muito 

delicada e uma assertiva muito comum é que vivemos um momento de muitos retrocessos.

Neste sentido, salientamos que um dos sentidos da proposição (imposição) da retirada da 

palavra gênero dos planos educacionais, é que seja uma das ações que corroboram com essa 

assertiva de retrocesso, mas preferimos o uso de outras palavras, pois entendemos que se trata de 

um processo de resistência do conservadorismo, a retirada da palavra gênero dos planos 

educacionais, em níveis nacional, estadual e municipal, coíbe a possibilidade de prever as 

questões de gênero nos currículos escolares e entendemos que essa ação tenha muita relação 

com a tentativa de silenciar as sexualidades diferentes da heterossexualidade.

Conforme Louro (2007, p. 12) “é possível pensar que os currículos de nossas escolas e 

universidades são uma espécie de texto 'genericado' e sexualizado”. Todavia, esse texto ainda 

costuma ser mais no sentido de não produzir as diferentes formas de manifestação da 

sexualidade. Para pensar nessas questões, doravante me apoio no conceito de 

heteronormatividade. Deborah Britzman (1996, p. 79) informa que Michael Warner (1993) cunhou 

esse conceito, cujo signicado é a “obsessão com a sexualidade normalizante, através de 

discursos que descrevem a situação homossexual como desviante”. Assim, a heterossexualidade 

é concebida como o modo legítimo de viver a sexualidade e, em processos educativos, costuma 

haver empenho para sua produção.

E, no que se refere ao processo de discussão para constituição dos planos educacionais, 

o empenho é para barrar qualquer possibilidade de que nas escolas possam ocorrer diálogos 

abertos e fundamentados nas teorias que dão suporte ao entendimento sobre as diferenças 

acerca da sexualidade, os estudos de gênero é um dos campos que produzem teorias para isso, 

mas temos também os estudos gays, lésbicos e queer, conforme mencionamos anteriormente. 

Mas, podemos entender que a ignorância existente sobre esses estudos, que muitas vezes é até 

proposital, se converte em organização de discurso que desinforma e distorce saberes para 

constituir outros, ou pela manutenção do mesmo. Conforme vemos abaixo, num dos folders 

produzidos para a campanha da retirada de gênero, ou nas palavras utilizadas no material da 

“ideologia de gênero”, a informação é que tal “ideologia” se presta a “confundir a cabeça”, 

nesse caso a de crianças e jovens, para “modicarem o comportamento sexual”. 
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Fonte: 12Folder distribuído em junho de 2015, sem indicação de autoria ou instituição responsável .

Assim, na concepção de pessoas e instituições que 'idealizaram' o conteúdo desse folder 

(e usamos o termo idealizaram com a conotação de ideologia como provocação, pois essas 

posições expressas no texto denotam uma 'ideologia' conservadora), a “ideologia de gênero” 

produz um currículo que confunde os indivíduos, tornando-os propensos a se tornarem sujeitos 

homossexuais. Podemos entender que os estudos de gênero, em quase todas as vertentes 

existentes, têm a potencialidade de problematizar as relações de gênero, de discutir sobre 

desigualdades nas relações entre homens e mulheres, até mesmo as desigualdades entre 

homens ou entre mulheres. E algumas vertentes mais especícas problematizam a 

heteronormatividade, o que pode produzir condições para que indivíduos escolham se vão 

transitar entre as várias possibilidades de viver a sexualidade. 

Então nomear o conceito gênero como uma “ideologia” capaz de subverter a “ordem” é 

uma estratégia inequívoca, pois podemos entender que gênero tem essa potência de subverter 

as relações de poder atinentes à gênero e sexualidade, mas com equívocos na forma de tratar o 

conceito e nas articulações esdrúxulas entre gênero e sexualidade. Todavia, a simplicação e 

deturpação podem ser entendidas como táticas para a manutenção e ampliação da 

ignorância e, consequentemente, para que os currículos não sofram muitas modicações, com a 

explícita intenção de continuar produzindo o mesmo, ou seja, as diferentes sexualidades 

permanecem circunscritas ao lugar da diferença que se presta a servir como parâmetro para o 

que “as crianças” e “lhos” não podem ser.

Para reforçar alguns desses argumentos e demonstrar as atemorizantes ameaças 

construídas para justicar o ataque ao conceito e suas prováveis consequências, caso passasse a 

gurar no texto dos planos educacionais brasileiros, apresentamos mais um dos trechos do folder:

Fonte: Folder distribuído em junho de 2015, sem indicação de autoria ou instituição responsável.

Podemos entender que as assertivas vão de encontro ao que algumas vertentes dos 

estudos de gênero defendem que seria a desconstrução dos processos de xação do masculino e 

feminino. E apontar que os materiais didáticos passarão a ter orientações no sentido de 

“deformar” pode ser entendido como meio de reforçar verdades de determinados grupos em 

detrimento de outros. Compreendemos que certos artefatos como este funcionam na lógica de 

reproduzir a cultura hegemônica, no qual ainda se mantém o sentido da xação de 

determinados padrões de masculinidade e feminilidade em detrimento da uidez e 

multiplicidade presente no cotidiano da vida dentro e fora de instituições educacionais.

Por m, entendemos que esse projeto pela retirada das questões de gênero e diversidade 
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sexual nos planos educacionais brasileiros, não é algo que se constituiu nestes últimos anos que 

antecederam o processo de construção dos planos, talvez nem nas últimas décadas, pode ser 

entendido como um processo de resistência conservadora e a “ideologia” defendida no referido 

projeto é para que se perpetue as antigas e naturalizadas culturas machista, misógina e 

LGBTfóbica.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Apesar dessa resistência conservadora quanto às mudanças culturais empreendidas nas 

últimas décadas, principalmente após o termino da ditadura militar, é possível assinalar que há um 

processo de mudança, ou pelo menos mais visibilidade da população que difere do padrão da 

cultura hegemônica em termos de gênero e sexualidade. Podemos apontar que isso ocorreu de 

forma intensa e garantiu a ocupação de espaços sociais que antes estavam muito interditados, 

como é o caso de instituições educacionais. Não é necessário empreender uma busca 

meticulosa, basta caminhar pelos corredores de escolas e universidades para ver quão pulsante é 

a diversidade das pessoas que por circulam por esses lugares. Contudo, um dos nossos temores é 

que essa onda conversadora possa ser tão avassaladora a ponto de produzir ainda mais 

intolerâncias e violências, além das que já existem.

Sob nosso ponto de vista, as duas últimas décadas produziram algo diferenciado em 

relação às décadas de 50 a 70 do século passado, em que ora parte da população LGBT foi para 

“fora do armário” e ora ela foi colocada para fora. Talvez uma pequena parte dessa população, 

entre os/as mais jovens, nunca tenha tomado conhecimento da existência “do armário” ou que 

somente tenha ouvido falar sobre o assunto, sem conseguir dimensionar como seria viver de tal 

maneira, e isso pode se tornar uma situação problemática, pois não sabemos qual a capacidade 

dessas pessoas se protegerem de violências. Para nós importa manter as condições para sejamos 

respeitadas/os como somos e que ninguém seja empurrado para “dentro do armário”.

NOTAS
1A menção à obra se refere não apenas às publicações de livros e artigos e, sim, a todo conjunto de trabalhos 
produzidos pelo autor, em especial o ativismo em várias questões sociais.

2  As citações deste autor estão no português de Portugal.

3 Sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais e o T abarca Transexuais, Travestis e Transgêneros. Esta nova sigla foi eleita, com 

muitas contestações, durante a 1ª Conferência Nacional GLBT realizada em Brasília em junho de 2008. Um dos principais 

argumentos para a precedência do L foi para que possa subverter a dupla discriminação sofrida por mulheres lésbicas. 

Esse relato provém de minha participação na referida conferência.

4Trecho de fala em entrevista com o deputado Marco Feliciano, além disso, ele prenunciava: “fortalecimento da 

bancada evangélica nas eleições de 2014 e diz que projeto de cura gay pode voltar ao plenário”. "Com milagre, a 

bancada crescerá 100%". Em: http://tv.estadao.com.br/videos,cura-gay-vai-voltar-com-limpidez-que-precisa-diz-

feliciano,205469,260,0.htm.

5Entre as demandas desses movimentos se destacam a aprovação de lei que criminaliza a homofobia e lei que 

descriminalize o aborto, respectivamente.

6  Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-diz-que-discorda-do-kit-gay> Acesso em: 09/04/2014.

7À época ocupava o cargo de Ministro da Casa Civil e sua convocação seria para “depor sobre o aumento do seu 

patrimônio”.

8Disponível em: <http://www.umoutroolhar.com.br/2012/09/haddad-diz-que-vetou-kit-gay-junto-com.html>. Acesso 

em: 02/05/2014.

 9Inciso II do Art. 53º.

10Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 e Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002.

11Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Art. 2º, inciso II.

12O referido folder circulava entre pessoas católicas, provenientes de paróquias de vários bairros do município de 

Cáceres-MT, no dia da sessão da câmara municipal que nalizou o processo de aprovação do Plano Municipal de 
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RESUMO
Apresenta resultados de investigação sobre a presença da 

questão de gênero nos manuais de Didática da História produzidos no 
Brasil entre 1997 e 2015. Parte do debate sobre os usos da categoria 
gênero pela História a partir de Pedro (2005) e Scott (1995). Com o 
objetivo de analisar a presença ou ausência desse debate, toma como 
materiais empíricos os manuais de Didática da História entendidos como 
“textos visíveis” (FERNANDEZ, 1997) que conguram a composição do 
código disciplinar da História (SCHMIDT, 2008; 2012) e da Didática da 
História (URBAN, 2009) enquanto disciplina responsável por orientar o 
ensino da História. Compreende ainda a especicidade desses manuais 
destinados a professores (BATISTA, 2000; SCHMIDT, BUFREM; GARCIA, 
2006; SILVA, 2001; 2005). Aceita o pressuposto de que a Didática da 
História é a “ciência do aprendizado histórico” responsável pelo 
desenvolvimento da consciência histórica (RÜSEN, 2010) e que, como tal, 
pode ser dirigida a três tarefas: a tarefa empírica; a tarefa reexiva; e a 
tarefa normativa (BERGMANN, 1990). Os resultados indicam que a 
questão do gênero ainda está pouco presente nos manuais de Didática 
da História representando uma lacuna nessas publicações destinadas a 
contribuir para a formação dos professores de História. 

Palavras-chave: Gênero. Manuais de Didática da História. Didática da 
História. Formação de professores de História. Ensino de História.

ABSTRACT
This article presents the results from a research on the presence of 

gender issues in the history teaching manuals published in Brazil between 
1997 and 2015. It is based on the debates about the use of gender as a 
category in history, by Pedro (2005) and Scott (1995). In order to analyze 
the presence or the absence of this debate, it takes as empirical material 
the history teaching manuals, which are here understood as "visible texts" 
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(FERNANDEZ, 1997), since they integrate the disciplinary code of History (SCHMIDT, 2008; 2012) and 
of the Didactics of History (URBAN, 2009), both considered as disciplines which are responsible for 
guiding the history teaching. It also considers the specic nature of those manuals for teachers 
(BATISTA, 2000; SCHMIDT; BUFREM; GARCIA, 2006; SILVA, 2001; 2005). The article accepts the 
assumption that history teaching is the "science of historical learning", responsible for the 
development of historical consciousness (RÜSEN, 2010) and, as such, it can be focused on three 
tasks: the empirical; the reective; and the normative task (BERGMANN, 1990). The results suggest 
that the issue of gender is still barely present in the manuals of history teaching and this is a gap in 
this kind of publications, which are intended to contribute to the training of history teachers.

Keywords: Gender. History teaching manuals. Didactics of History. History teachers training. 
Teaching of History.

GÊNERO E HISTÓRIA

F
oi apenas no nal do século XX, que o conceito de gênero foi adotado como categoria de 

análise. Portanto, o gênero como ferramenta da análise faz parte de um debate político, 

que inuenciou a pesquisa acadêmica. No campo da História, essa categoria surge nas 

reexões que ocorreram nos estudos de História das Mulheres e dentro do movimento feminista 

(PEDRO, 2005; SCOTT, 1992).

A busca pela legitimidade desses estudos, no campo acadêmico, é um dos aspectos, 

segundo SCOTT (1995), que direciona as feministas a adotarem uso do termo gênero. Os debates 

e embates nesses espaços – movimento feminista e campo acadêmico –, nas décadas de 1960 e 

1970, entre diferentes grupos sociais e entre diferentes correntes teóricas (patriarcado, marxista e 

teorias da linguagem), são parte do processo de construção do conceito de gênero e da sua 

utilização como categoria de análise. 

Vale destacar que a história dos femininos é apresentada como marcada por algumas 

ondas (PEDRO, 2005). Todavia é um movimento complexo, constituído de tensões e contradições, 

e orientado por diferentes correntes teóricas que norteiam os debates no espaço dos campos 

político e acadêmico do feminino. As categorias mulher, mulheres, gênero e sexo norteiam ainda 

o debate político e acadêmico. Gênero é uma ferramenta de análise que objetiva romper com 

os estudos separados e problematizar as relações sociais construtoras das identidades femininas. 

A primeira onda data do nal do século XIX e está ligada às reivindicações dos direitos 

políticos como votar e ser votada. A segunda onda pode ser localizada no período pós-guerra e 

teve como pautas fundamentais as lutas pelo direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado – 

entendido como o poder dos homens na subordinação das mulheres. 

Betty Friednam, com A mística feminina e Simone Beavouir, em O segundo sexo, foram 

duas referências fundamentais no contexto da segunda onda. Entretanto, nesse período ainda 

era utilizado o conceito de mulher em oposição ao homem, utilizado como categoria universal.  

Nas décadas de 1980 e 1990, o Feminismo Solidário, que iniciou um questionamento das 

correntes (igualitária, radical e feminitude), voltou-se para a problemática da diferença. As 

feministas, participantes dessa corrente “preconizavam sobretudo a incorporação da 

sensibilidade desconstrutivista aos modelos feministas de análise” (DESCARRIES, 2000, p. 30) e 

questionavam o “ser mulher” e as diferenças dessa forma de ser. Ao reetir sobre as múltiplas 

identidades de mulher, elas romperam com o dualismo e com a generalização (DESCARRIES, 

2000). 

É nesse contexto de embate dentro dos campos – político e acadêmico – que surgem 

propostas para problematizar a pluralidade que está presente nas relações entre os sexos. Entre 

as reexões apresentadas está o gênero como categoria de análise, teorização produzida pela  

historiadora Joan Scott (1995). As experiências de Joan Scott no campo da História Social, da 

História das Mulheres e do feminino, resultam na construção do conceito de gênero como 

categoria, que é apresentada no texto Gênero: uma categoria útil de análise histórica, publicado 

nos Estados Unidos em 1986 e traduzido e publicado no Brasil no início da década de 1990.  Para a 

pesquisadora “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as 

diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar signicado às 
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relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 88).

Ainda de acordo com Scott (1995), as construções das relações sociais devem ser 

analisadas com base nos signicados construídos sobre as diferenças sexuais (SCOTT, 1995, p. 86). 

Esses signicados estão nos símbolos; nos discursos; nas práticas e nas representações; nas 

identidades; nos espaços sociais. Ao orientar a construção os espaços sociais, portanto gênero 

também dá signicado as relações de poder (SCOTT, 1995, p.88).  

Os estudos de gênero e de História das Mulheres estiveram ausentes do campo da 

História, no Brasil, até o nal dos anos de 1980, quando foram publicados os primeiros estudos. No 

ano de 1989, a Revista Brasileira de História dedicou um número aos estudos das mulheres. A 

década de 1990 foi marcada por um aprofundamento do debate acadêmico sobre o conceito 

de gênero no campo de estudos feministas no Brasil, e signicativamente no campo da História 

(PEDRO, 2005; SOIETH, 2007).

A publicação da tradução do artigo de Scott ocorreu em um contexto de efervescência 

na produção dos estudos de gênero, no qual se destacam a obra Uma questão de gênero, 

publicada pela Fundação Carlos Chagas em 1992, e a publicação dos Cadernos Pagu, as quais 

podem ser compreendidas como um marco para a legitimidade dos estudos de gênero no Brasil, 

no espaço acadêmico brasileiro. Nesse processo de estabelecimentos dos estudos de gênero 

passaram a ser criados grupos de pesquisa. No ano de 1994, foi criado na Universidade Federal do 

Paraná, o Núcleo de Estudos de Gênero, um espaço interdisciplinar, vinculado ao Setor de 

Ciências Humanas. No campo da História foi criado o Grupo de Trabalho de Estudos de Gênero, 

no XXI Simpósio Nacional da ANPHU, em Niterói (RJ), em 2001, sendo eleita Raquel Soieth como 

coordenadora. 

GÊNERO, CURRÍCULO E ENSINO DE HISTÓRIA
Ao mesmo tempo em que a categoria gênero foi apropriada pelo campo da História, 

representou também um elemento fundamental de debate nas teorias do currículo. Tomaz 

Tadeu da Silva (2015) em Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo 

apresenta um debate sobre essas teorias procurando entender “[...] que aquilo que o currículo é 

depende precisamente da forma como ele é denido pelos diferentes autores e teorias” (SILVA, 

2015, p. 14). 

O autor analisa desde as teorias tradicionais, que compreendiam o currículo enquanto 

um elemento puramente técnico passa pelas teorias críticas, que promoveram a crítica e a 

tentativa de transformação dos currículos, até chegar as pós-críticas que emergiram na segunda 

metade do século XX e início do século XXI a partir da compreensão do currículo enquanto 

discurso.

Dentre as principais perspectivas pós-críticas, a pedagogia feminista parte dos estudos 

de gênero buscando compreender “[...] os aspectos socialmente construídos do processo de 

identicação sexual” (DA SILVA, 2015, p. 91). Assim, o feminismo entende que não só o 

capitalismo, mas também o patriarcado estrutura a sociedade denida pelos homens. 

Partindo deste pressuposto, Guacira Lopes Louro (2015) explica que desde os anos 1960 os 

debates sobre as identidades e práticas sexuais e de gênero vem se tornando cada vez mais 

acalorados por conta dos movimentos feministas e de gays e lésbicas e também sustentados por 

aqueles que se posicionam contra essas manifestações. Assim, vem se congurando um debate 

que envolve os conceitos de identidades de gênero e sexuais na direção da compreensão de 

que “a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política” (LOURO, 2005, p. 

11).

Segundo a autora muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós temos de 

maneira “natural”, e de que, portanto, a sexualidade é algo dado pela natureza e inerente ao ser 
1

humano. Porém, a partir dos debates promovidos sobre as pedagogias da sexualidade , os 

corpos passaram a ser compreendidos com um sentido social. Ou seja, a conformação do 

gênero masculino ou feminino nos corpos é sempre resultado de uma determinada cultura.  

Conforme Foucault (1988) a sexualidade é um “dispositivo histórico”, ou seja, uma 

invenção social entendida como:

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

REVISTA ELETRÔNICA 18 DOCUMENTO/MONUMENTO



cientícos, proposições losócas, morais, lantrópicas [...] o dito e o não dito são elementos 
do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos 
(FOUCAULT, 1993, p. 244)

Nessa direção compreende-se que as identidades sociais e culturais são políticas e que é 

através dessa “política de identidades” que as “minorias” contestam a normalidade e a 

“hegemonia” das identidades ditas normais. 

Esse processo de “normalização” é resultado de “um processo de escolarização do 

corpo e a produção de uma masculinidade, demonstrando como a escola pratica a pedagogia 

da sexualidade, o disciplinamento dos corpos” (LOURO, 2005, p. 17). Nesse processo os corpos 

“são ensinados, disciplinados, medidos, avaliados, examinados, aprovados (ou não), 

categorizados, magoados, coagidos, consentidos” (LOURO, 2005, p. 17). 

Além da escola, a família, mídia, igreja e as leis acabam produzindo uma pedagogia que 

reitera identidades e práticas hegemônicas enquanto nega outras identidades e práticas, 

congurando o que Louro (2015) chama de “pedagogia da sexualidade e do gênero”. Nesse 

caso, as identidades de gênero normais são unicamente as “heterossexuais”.

Ainda nesse processo “através de múltiplas estratégias de disciplinamento, aprendemos 

a vergonha e a culpa; experimentamos a censura e o controle” (LOURO, 2005, p. 27), produzindo 

a homofobia que de maneira consentida é ensinada nas escolas. 

Apesar disso:

Curiosamente, no entanto, as instituições e os indivíduos precisam desse “outro”. Precisam da 
identidade “subjulgada” para se armar e para se denir, pois sua armação se dá na 
medida em que a contrariam e a rejeitam. Assim, podemos compreender por que as 
identidades sexuais “alternativas”, mesmo quando excluídas ou negadas, permanecem 
ativas (e necessárias); elas se constituem numa referência para a identidade heterossexual; 
diante delas e em contraposição a elas a identidade hegemônica se declara e se sustenta 
(LOURO, 2015, p. 31) 

Resultado dos debates de gênero e das suas relações com a Educação e a História, as 

propostas curriculares para o ensino de História, fundamentalmente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs indicam a problemática da visibilidade/invisibilidade das mulheres e de outras 

“minorias” (COSTA, 2009). 

Luciana Gandelman (2009) apresenta os PCNs que foram lançados pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, no ano de 1996, direcionados ao Ensino Fundamental. Além dos 

textos dedicados às disciplinas escolares tradicionais, os PCNs apresentam um volume especíco 

para os chamados temas transversais (ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente, 

pluralidade cultural, trabalho e consumo). É justamente neste volume que se encontram as 

discussões envolvendo a questão de gênero.

A autora arma que o debate sobre gênero nos PCNs parte da noção de contingência 

compreendida como a ideia “[...] de que as coisas não precisariam necessariamente ter sido 

como foram e, principalmente, a de que não precisam continuar sendo de determinada 

maneira” (GANDELMAN, 2009, p. 209). 

As relações de gênero foram incluídas como parte dos conteúdos direcionados para o 

“terceiro e quartos ciclos” nos itens intitulados “corpo: matriz da sexualidade” e “prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis”. Gandelman (2009) propõe uma análise desses títulos a 

partir das ideias de fundacionismo biológico e das teorias feministas. 

Conforme Gandelman (2009), a denição “clássica” da categoria gênero entende 

como as representações sociais e culturais que partem da diferença biológica entre os sexos. Na 

década de 1960, as feministas identicaram que o sexo relacionado ao determinismo biológico 

foi responsável por fundar o sexismo no mundo ocidental. O fundacionismo biológico, por sua vez, 

permitiu maior exibilidade nos papéis sociais rompendo com o determinismo, a partir da 

compreensão de que o biológico deve coexistir com as construções sociais, construções essas 

que muitas vezes colocam em cheque a própria questão biológica. 

No texto dos PCNs, a opção por uma perspectiva psicologizante relacionada ao 

“fundacionismo biológico” acaba gerando um texto que oscila entre a concepção de 

construcionismo social e naturalização da oposição masculino/feminino. Assim, “[...] ao optar 

pelo “fundacionismo biológico” e pelo viés psicologizante, não questionam de fato o caráter 

construído da oposição feminino versus masculino” (GANDELMAN, 2009, p. 213). 
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Gandelman (2009) a partir de Joan Scott indica a relação entre a categoria gênero e a 

noção de poder conforme Michel Foucault entendida como relações desiguais construídas 

discursivamente. Diante disso, a ideia de gênero opera na sociedade por meio das 

representações sociais, doutrinas, política e identidade subjetiva. 

Buscando compreender essa questão, Foucault, na obra História da sexualidade, propõe 

a concepção de que a sexualidade não é natural, mas sim construída pela cultura por meio das 

disputas políticas. Tais disputas envolvem a produção de normas e regulamentações que servem 

para a repressão e produção de corpos e sexualidades. Ou seja, existe uma “tecnologia sexual” 

entendida como “um conjunto de técnicas que envolviam a elaboração de discursos (sobre as 

crianças, as mulheres e a procriação) implementados pela economia, pedagogia, medicina e 

assim por diante” (GANDELMAN, 2009, p. 217). 

Na mesma direção, Maria Rita de Assis César (2004) na tese Da escola disciplinar à 

pedagogia do controle apresenta elementos da crise do conceito de educação, a partir da crise 

da instituição escolar. Para isso, analisa os Parâmetros Curriculares Nacionais, texto fundamental 

da reforma educacional dos anos noventa no Brasil demonstrando os seus problemas em relação 

ao trato da questão de gênero.

Neste sentido, os PCNs podem ser pensados como textos normativos e regulamentadores 

parte dessa “tecnologia educacional” foucaultiana. Assim, essa proposta curricular promove ora 

a manutenção de uma concepção “tradicional” de gênero que naturaliza o sexo, ora promove a 

ascensão do fundacionismo biológico, que inuenciado pelas críticas feministas, problematiza a 

questão do gênero entendida como construção social. 

Esse texto ocial produziu impacto direto na produção e publicação dos manuais de 

Didática da História analisados neste trabalho, quanto a diferentes elementos, tendo em vista que 
2

os mesmos surgem no contexto posterior à publicação dos PCNs. Em outro artigo , que teve como 

preocupação apresentar resultados de análise das referências utilizadas pelos autores (as) dos 

manuais, observou-se a importância dos PCNs como texto ocial mais citado e apropriado pelos 

autores na produção dessas obras, que são destinadas à orientar os professores para o ensino. Em 

particular, agora serão destacados elementos relativos à análise do conteúdo dos manuais 

quanto às questões de gênero.   

GÊNERO NOS MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA
Partindo do debate sobre gênero e História e da inclusão deste debate nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs de História nos cadernos dedicados aos temas transversais, 

tomaram-se os manuais de Didática da História destinados aos professores como materiais 

empíricos da investigação.

Assumiu-se o pressuposto de que os manuais didáticos podem ser considerados “textos 

visíveis” do código disciplinar da História, na direção proposta por Cuesta Fernandéz (1997). Para 

esse autor, o código disciplinar é materializado pelos “textos visíveis” como legislações, textos 

ociais e materiais didáticos e os “textos invisíveis” entendidos como práticas sociais. 

Partindo desse conceito, Schmidt (2008; 2012) e Urban (2009) observam a importância dos 

manuais destinados a professores como “textos visíveis” do código disciplinar da História e da 

Didática da História no Brasil. Schmidt (2012) propõem a partir da análise desses manuais uma 

periodização do código disciplinar da História no Brasil dividida em quatro períodos: construção 

do código disciplinar (1838-1931), consolidação do código disciplinar (1931-1971), crise do código 

disciplinar (1971-1984) e reconstrução do código disciplinar (1984-????). 

O recorte temporal escolhido foi o período de reconstrução do código disciplinar (1984-

????), mas especicamente a partir da publicação dos PCNs de História em 1997 entendendo 

que este texto ocial representou um momento de tentativa de renovação do ensino da História 

(AVELAR, 2009), ao mesmo tempo em que de acordo com Gandelman (2009) foi o responsável 

pela inserção do debate sobre gênero na educação. 

A busca resultou na identicação de vinte e três (23) manuais destinados aos professores 

produzidos no período entre 1997 e 2015. Esses manuais constituíram parte do corpus documental 

analisado para a produção de tese de doutorado de um dos autores desse artigo (RODRIGUES 

JÚNIOR, 2015), com a nalidade de compreender a natureza desses manuais e identicar suas 

características:
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QUADRO 1: MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA INVENTARIADOS

Fonte: RODRIGUES JUNIOR; SCHACTAE, 2016.

Inicialmente cabe destacar algumas características relacionadas a natureza dos 

MANUAL AUTOR EDITORA ANO  

Didática e Prática de 

Ensino de História 

Selva Guim arães Fonseca Papirus 2003 

Ensino de História: 
fundam entos e 

m étodos 

Circe Maria Fernandes 
Bittencourt 

Cortez 2004 

Ensinar História Maria Auxiliadora Schm idt 

e Marlene Cainelli 

Scipione 2004 

O ensino de História e 
seu currículo  

Geraldo Balduíno Horn e 
Geyso Dongley Germ inari 

Vozes 2006 

Ensinar História no 
século XXI 

Selva Guim arães Fonseca 
e Marcos Silva 

Papirus 2007 

A atividade de ensino 

de História: processo de 
form ação de 

professores e alunos 

Olavo Pereira Soares Junqueira&Marin 2008 

Aprendendo História: 

reflexão e ensino  

Marieta de Moraes 

Ferreira e Renato Franco 

FGV 2009 

Fazer e ensinar História Selva Guim arães Fonseca Dim ensão 2009 

Ensinar e aprender 
História: história em  

quadrinhos e canções 

Adriane de Quadros 
Sobanski, Edilson 

Aparecido Chaves, João 
Luis da Silva Bertolini e 

Marcelo Fronza 

Base editorial 2010 

Fundam entos teórico-

m etodológicos para o 
ensino da História (anos 

iniciais) 

Itam ar Freitas Editora da 

Universidade 
Federal de 

Sergipe 

2010 

Ensino de História e 

experiências 

Ana Nem i, João Carlos 

Martins e Diego Luiz 
Escanhuela 

FTD 2010 

O ensino de História nos 
anos iniciais do Ensino 

Fundam ental 

Márcia Hipolide Com panhia 
Editora Nacional 

2010 

Ensino de História Katia Maria Abud, André 
Chaves de Melo Silva e 
Ronaldo Cardoso Alves 

Cencage 
Learning 

2011 

Os desafios do ensino 

de História: problem as, 
teorias e m étodos 

Alexandre de Sá Avelar IBPEX 2011 

A docência em  História: 

reflexões e propostas de 
ações 

Carm em  Zeli de Vargas Gil 

e Dóris Bittencourt 
Alm eida 

Edelbra 2012 

M etodologia do ensino 
de História 

José Antônio Vasconcellos Intersaberes 2012 

Vivenciando a História - 

M etodologia do Ensino 
da História 

Marta de Souza Lim a 

Brodbeck 

Base Editorial 2012 

História Regina Soares de Oliveira, 
Vanusia Lopes de Alm eida 

e Vitória Azevedo Fonseca 

Blucher 2012 

Ensino de História: 
diálogos com  a 

literatura e a fotografia 

Júlio Pim entel Pinto e 
Maria Inez Turazzi 

Moderna 2012 

Educação patrim onial 

no ensino de História 
nos anos finais do Ensino 

Cristina Reis Figueira e 

Lílian Lisboa Miranda 

Edições SM 2012 

Didática e Prática de 

Ensino de História 

Selva Guim arães Fonseca Papirus 2003 

Capítulos de História: o 
trabalho com  fontes 

Marcella Lopes Guim arães Aym ará 
Educação 

2012 

Ensino de História para 
o fundam ental I: teoria 

e prática 

Maria Belintane Ferm iano 
e Adriane Santarosa dos 

Santos 

Contexto 2014 

Aprender e ensinar 
História: nos anos iniciais 
do Ensino Fundam ental 

Ana Claudia Urban e 
Teresa Jussara Luporini 

Cortez 2015 
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manuais destinados a professores buscando resolver o problema léxico indicado por Choppin 
(2004) nas pesquisas com edições escolares. Segundo esse autor, os pesquisadores acabam por 
não denir os diferentes tipos de edições didáticas generalizando com o uso do conceito de livros 
didáticos.

De acordo com Nagle (2009), desde o contexto da Primeira República a literatura 

pedagógica no Brasil tem sido bastante diversicada. Dentre as tipologias encontradas pelos 

autores, estão as obras de "caráter essencialmente didático, para não dizer exclusivamente 

metodológico" (NAGLE, 2009, p. 292). 

Alguns autores contribuem na direção de melhor caracterizarmos essas obras de caráter 

didático ou metodológico. Dentre eles, Batista (2000) indica a existência, dentre uma gama de 

manuais, dos manuais de didática especíca ou especial, entendidos como livros que propõem 

métodos de ensino. Em direção semelhante, Schmidt, Bufrem e Garcia (2006) destacam que esses 

manuais de didática especíca destinados aos professores são manuais metodológicos que não 

apresentam o debate sobre conteúdos especícos, mas sim métodos e sugestões de atividades 

em uma área especíca. Vivian Batista da Silva (2001; 2005) contribui com o conceito de manuais 

pedagógicos entendidos como aqueles ligados as disciplinas voltadas a prossionalização ou a 

formação de professores. Também Garcia (2010; 2013) contribui na direção da compreensão de 

que esses manuais permitem compreender as diferentes formas de ensino e aprender as 

diferentes disciplinas. 

Partindo dessas contribuições defendeu-se na tese de doutorado (RODRIGUES JUNIOR, 

2015) a existência de um tipo especíco de manual destinado aos professores de História, o 

manual de Didática da História diferenciado dos demais por apresentar uma estrutura didática 

articulada em diferentes elementos que compõem uma perspectiva metodológica para a 

disciplina de História. 

Tendo como ponto de partida essa discussão sobre a natureza desses manuais, a 

pesquisa voltou-se à análise das obras localizadas no inventário realizado. Partindo de uma 

abordagem qualitativa, ancorada em elementos sugeridos por Lessard-Hébert, Goyette, Boutin, 

(1990), lançando mão de alguns procedimentos da análise de conteúdo, foi então realizada a 

leitura “utuante” do conjunto de manuais localizados para “estabelecer contato com os 

documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” 

(BARDIN, 2011, p. 126).

Nessa primeira etapa de análise, foram examinados elementos como a estrutura da obra, 

sua organização em capítulos e os temas apresentados ao leitor. Na segunda etapa, aqui 

relatada, buscou-se identicar a presença de temas relacionados à questão de gênero. No 

universo de vinte e três (23) manuais, apenas cinco (5) obras apresentaram o debate sobre a 

questão de gênero:

QUADRO 2: MANUAIS DE DIDÁTICA DA HISTÓRIA QUE TRATAM DAS QUESTÕES DE GÊNERO

Fonte: RODRIGUES JUNIOR; SCHACTAE, 2016.

Cabe diferenciar o tratamento dado a temática nas cinco (5) obras; Brodbeck (2012), 

MANUAL AUTOR EDITORA ANO 

Ensino de História e 
experiências 

Ana Nemi, João Carlos 
Martins e Diego Luiz 

Escanhuela 

FTD 2010 

Os desafios do ensino 
de História: 

problemas, teorias e 
métodos 

Alexandre de Sá Avelar IBPEX 2011 

Vivenciando a 
História - Metodologia 
do Ensino da História 

Marta de Souza Lima 
Brodbeck 

Base Editorial 2012 

Ensino de História 
para o fundamental I: 

teoria e prática 

Maria Belintane 
Fermiano e Adriane 

Santarosa dos Santos 

Contexto 2014 

Aprender e ensinar 
História: nos anos 
iniciais do Ensino 

Fundamental 

Ana Claudia Urban e 
Teresa Jussara Luporini 

Cortez 2015 
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Fermiano e Santos (2014) e Nemi, Martins e Escanhuela (2010) apresentam o tema apenas nos 
subitens que tratam dos temas transversais propostos pelos PCNs. Apenas Avelar (2011) e Urban e 
Luporini (2015) dedicam parte das obras à discussão da questão de gênero.

Analisando o conteúdo da obra Ensino de História e experiências (2010) observou-se uma 

brevíssima citação aos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

enquanto responsáveis por discutir questões importantes do cotidiano e superar a fragmentação 

dos conteúdos. Dentre eles, os autores citam a questão da orientação sexual, sem, no entanto, 

discutirem explicitamente a questão de gênero.

No manual Vivenciando a História - Metodologia do Ensino da História (2012) observa-se a 

denição dos temas transversais como aqueles de relevância social e que podem ser abordados 

por diferentes disciplinas. A autora apenas reproduz os temas transversais propostos pelos PCNs 

incluindo “as imagens e os valores em relação ao corpo, relacionados à história da sexualidade, 

dos tabus coletivos, da organização das famílias, da educação sexual e da distribuição de papéis 

entre os gêneros nas diferentes sociedades historicamente constituídas” (BRASIL, 1998, p. 48 apud 

BRODBECK, 2012, p. 14). Além disso, a autora faz apenas uma breve citação ao tema orientação 

sexual sem apresentar uma discussão substancial sobre a questão de gênero ou mesmo propor 

formas de trabalho envolvendo a temática. 

Fermiano e dos Santos (2014) também tratam dos temas transversais reservando um item 

para Orientação sexual. As autoras apresentam a proposta dos PCNs que gira em torno de três 

eixos: corpo humano, relações de gênero e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e 

da aids. Destacam ainda os avanços sociais desde a publicação deste texto ocial indicando a 

existência de políticas públicas e mesmo de entidades que defendem a igualdade de gênero. 

Neste contexto, as autoras armam que é normal no cotidiano da escola a presença de lhos de 

casais homoafetivos que trazem dúvidas sobre diferentes questões. Também é normal o uso e 

difusão de estereótipos sobre a condição feminina pelos alunos. Desta forma, é fundamental que 

o professor esteja preparado para trabalhar essas questões de acordo com a maturidade dos 

alunos, buscando conforme Carla Pinsky (2010 apud FERMIANO; DOS SANTOS, 2014, p. 27) 

apresentar as ideias do “ser homem” e “ser mulher” enquanto construções históricas.

Os três (3) manuais se aproximam ao apenas apresentarem o tema transversal 

orientação sexual, sem propor um debate profundo sobre as questões de gênero ou mesmo 

apresentar sugestões metodológicas ao professor. Neste caso, o tema é abordado, mas de 

supercial.

No manual Aprender e ensinar História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Urban e 

Luporini (2015) reservam um capítulo aos Direitos Humanos e à diversidade étnico-cultural. Neste 

tratam de contextualizar a discussão sobre a diversidade étnico-cultural, incluindo aí o papel da 

mulher. As autoras então passam a tratar do conceito de “empoderamento” indicando a 

necessidade de uma educação para os Direitos Humanos, que permita aos indivíduos 

construírem processos armativos. Nesta direção, é papel dos (as) educadores (as) promoverem 

a valorização de atitudes emancipatórias, também de atitudes e práticas de respeito a 

alteridade. Apenas dessa forma, com a mudança de mentalidades e práticas as diferentes 

identidades podem ser respeitadas, incluindo a de gênero. 

Avelar (2011), ao dedicar um item as relações de gênero, se diferencia dos demais 

manuais analisados, não apenas pelo espaço destinado à discussão da temática, o autor propõe 

uma discussão da categoria gênero contextualizando-a no debate político e historiográco a 

partir da ascensão do movimento feminista na década de 1970. Partindo dessa 

contextualização, Avelar (2011) apresenta a diferenciação entre gênero e sexo apresentando 

uma crítica aos PCNs, que tratam de maneira quase “ingênua” a temática. Segundo ele, se 

partirmos da perspectiva proposta por esse texto ocial, homens e mulheres devem ser 

preparados para conviverem com as suas diferenças, mas não para a compreensão de que as 

diferenças são historicamente construídas. Além disso, os PCNs não apresentam outras 

perspectivas de gênero como travestis e transexuais. Como proposta, Avelar (2011) propõem a 

desnaturalização das relações entre homem e mulher na direção do desenvolvimento de uma 

“consciência crítica que leve os alunos a perceberem que elas são socialmente construídas e 

assumem o caráter de conito e não de meras representações prontas e acabadas, que 

localizam o conceito de gênero como identicado a um grupo especíco a uma minoria” 

(AVELAR, 2011, p. 76). Dessa forma, Avelar (2011) acaba por aprofundar o debate partindo da 
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categoria apresentando orientações para o ensino de História que leve à desnaturalização da 

relação sexo/gênero. �

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Rüsen (2006) ao estudar o processo de constituição da Didática da História na Alemanha 

indica o distanciamento entre essa disciplina e a História no século XIX, fruto do processo de 

cienticização da História. Nesse processo de distanciamento, a Didática da História foi relegada 

a um papel “menor” e meramente “técnico” responsável pelos métodos e técnicas de ensino. 

Esse status só foi alterado a partir da década de 1960 quando naquele país a Didática da História 

ganhou conguração de uma disciplina cientíca responsável pelo aprendizado histórico. É 

justamente nessa direção que Rüsen (2007) arma que a Didática da História é a “ciência do 

aprendizado histórico”. 

Cumprindo esse papel a Didática da História seria responsável pelo estudo da 

consciência histórica entendida como objetivo da aprendizagem histórica. Essa consciência 

permite aos sujeitos a orientação temporal e cultural das suas próprias vidas. 

Conforme pontua Bergmann (1990), a Didática da História é congurada por três tarefas: 

empírica, reexiva ou normativa. A tarefa empírica procura entender, nos processos de ensino e 

aprendizagem, a elaboração e a recepção do conhecimento histórico. A tarefa reexiva busca 

entender, nos processos de ensino e aprendizagem, as intenções práticas da disciplina e as 

possibilidades de ensino. A tarefa normativa propõe entender a fundamentação da disciplina, de 

forma a demonstrar como e o que deve ser ensinado. 

Pensando nas abordagens da temática de gênero nos manuais analisados, em 

particular, dezoito (18) deles não cumprem sequer a tarefa normativa, tendo em vista que os 

próprios PCNs preconizam o debate sobre gênero. Dessa forma, a primeira inferência é de que 

ainda é pequena a presença do debate sobre gênero nos manuais de Didática da História. Dos 

cinco (5) que propõem o debate sobre a questão de gênero, três (3) cumprem puramente a 

tarefa normativa ao apresentarem a discussão como parte de uma proposta curricular por meio 

dos temas transversais dos PCNs. São eles: Ensino de História e experiências, Vivenciando a História 

- Metodologia do Ensino da História e Ensino de História para o fundamental I: teoria e prática. 

Assim, podemos inferir concordando com Suely Gomes Costa (2009) que permanecem inaudíveis 

as vozes de mulheres, homossexuais, travestis e transexuais na maior parte dos manuais de 

Didática da História destinados aos professores no Brasil.

Os desaos do ensino de História: problemas, teorias e métodos e Aprender e ensinar 

História: nos anos iniciais do Ensino Fundamental vão além da tarefa normativa ao proporem 

formas de abordar a questão de gênero, se aproximando da tarefa reexiva da Didática da 

História (BERGMANN, 1990). Destaca-se que o manual de Avelar (2011) ao propor a discussão 

sobre a categoria gênero na direção da construção de uma consciência crítica se aproxima do 

objetivo da aprendizagem histórica proposto por Rüsen (2007) de desenvolvimento da 

consciência histórica. Ainda, que este manual favorece no processo de ensino e aprendizagem o 

desenvolvimento do que Michele Perrot (2005) vai considerar como “consciência de gênero” 

entendida como o processo de rompimento de limites impostos as mulheres pela ordem social. 

Outra inferência possível, diz respeito a presença do debate sobre gênero nos manuais 

produzidos entre 2010 e 2015, o que permite indicar que o tema vem ganhando terreno nas 

produções destinadas a professores que tem como objetivo subsidiar a formação de professores. 

Apesar disso, como nos livros didáticos de História (LEITE, 2010) a questão de gênero tende ainda a 

ser apresentada como apêndice dos capítulos ou sugestões de atividades.

NOTAS 
1 Segundo Guacira Lopes Louro (2015) as pedagogias da sexualidade são propostas que procuram pensar 
a relação entre a escola, os processos de ensino e aprendizagem e a formação das identidades de gênero.

 2RODRIGUES JÚNIOR, Osvaldo;  O “jogo de referências” em GARCIA, Tânia Maria. Figueiredo Braga.
manuais de Didática da História no Brasil (1997-2013). Labirinto (UNIR), v. 24, p. 357-376, 2016.
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RESUMO
Este artigo surge da necessidade de conhecer quais as políticas 

educacionais do estado de Mato Grosso, em relação à demanda que 
permeia as discussões sobre as terminologias “gênero e diversidade 
sexual” retiradas do Plano Estadual de Educação, no ano de 2015, pelos 
Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O 
Objetivo é saber como os prossionais da educação estão sendo 
orientados pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, 
quais documentos darão suporte aos professores e se os mesmos 
poderão ou não dialogar com os seus alunos as questões de gênero e 
diversidade sexual, retiradas do Plano Estadual de Educação. Esta 
pesquisa pretendeu levar ao conhecimento dos professionais da 
educação o posicionamento da SEDUC em relação aos documentos 
que estão chegando às escolas em todo o país, intimidando e proibindo 
os professores de fazer quaisquer tipos de debate/aula com os alunos 
sobre as questões de gênero e diversidade sexual.

Palavras-chave: Política Educacional. Gênero.  Diversidade sexual. 
Escola

ABSTRACT
This article arises from the need to know which educational state of 

Mato Grosso policies in relation to demand that permeates discussions 
about the terminologies "gender and sexual diversity" taken from the 
State Education Plan, in 2015, the State Deputies of Legislative Assembly of 
Mato Grosso. The goal is to know how the educational professionals are 
being told by the State Department of Education, Sports and Leisure, 
which documents will support the teachers and whether they can or can 
not talk to their students the issues of gender and sexual diversity, 
withdrawals the State Education Plan. This research intended to bring to 
the attention of education professionals positioning the SEDUC in relation 
to documents that are coming to schools across the country, intimidating 
and forbidding teachers to make any kind of discussion / lecture with 
students on gender issues and sexual diversity.

Keywords: Educational Policy. Genre. sexual diversity. School
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INTRODUÇÃO 

O
s estudos sobre gênero e diversidade sexual se fortalece após as lutas dos movimentos 

1sociais espalhados pelo Brasil e no mundo. Mulheres e homens cisgênero , mulheres e 
2homens transexuais , organizam-se em grupos para lutar por direitos que ainda lhes são 

negados ou quando possuem esse direito o preço pago é muito caro. Pagam com a vida pelo 

direito de ter direito.

Os direitos conquistados pela população LGBT no Brasil, são fragilizados porque advém 

do Supremo Tribunal Federal, são importantes, mas correm o risco de ser suprimidos, pois, 

caminham em cordas bambas, já que não possuem força de lei. Os direitos devem ser 

aprovados no Poder Legislativo – órgão competente que homologa e legitima todos os direitos 

dos cidadãos. 

O Poder Legislativo tem a competência de aprovar leis, como de retirar ou modicar 

documentos que norteiam as ideologias de grupos e instituições. Imbuídos deste poder, no ano 

de 2015, ocorreu um movimento de caráter urgente/urgentíssimo em quase todas as Câmaras e 

Assembleias com o objetivo de mudar as metas e ações contidas nos Planos de Educação.

Em todo os Brasil, com algumas exceções, Municípios e Estados modicaram e/ou 

retiraram sem nenhum debate com a comunidade, textos que envolviam as questões de gênero 

e diversidade sexual dos planos de educação.

Quais as implicações dessa ação no cotidiano escolar? É uma das questões que 

motivaram a realização deste estudo. Que consequências causam nas pessoas que habitam a 

escola – prossionais e estudantes? Qual a posição da Secretaria de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer de Mato Grosso em relação a retirada das terminologias gênero e diversidade 

sexual do Plano Estadual de Educação? Como os prossionais da rede estadual estão sendo 

orientados, principalmente no que se refere ao currículo escolar?

Este estudo pretende dialogar com estas questões para à luz do entendimento da 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, esclarecer à população em geral, de como 

as escolas trabalharão com a demanda relacionada as questões da sexualidade.

Assim, A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, inserida em um contexto de 

transformação por qual transita a sociedade brasileira e mato-grossense, trabalha em 

consonância com os novos desaos que se apresentam dentro do universo educacional e 

intersetoriais governamentais.

A SEDUC encaminhou aos educadores um documento Orientativo, com o título - 

Documento Orientativo que trata do tema Sexualidade e Suas Vertentes no Currículo Escolar, 

Uso de Espaços Segregados e Uso do Nome Social por Pessoas de Identidade Travesti e 

Transexual, que tem por nalidade esclarecer e orientar sobre como proceder em relação às 

novas demandas que surgem no cotidiano escolar, em especial, as questões de gênero e 

diversidade sexual.

É imperativo que os educadores compreendam as questões de gênero e façam 

distinção entre estudos de gênero e ideologia de gênero. Conceitos que brotam de diferentes 

lugares e que causam confusão teórica entre os sujeitos das práxis pedagógicas.

A educação no estado de Mato Grosso pauta-se no respeito e na valorização da pessoa 

humana, por isso, trabalha para que todos/as sejam tratados/as com equidade, sem 

preconceito e discriminação de qualquer gênero.

A Secretaria orienta os educadores para a elaboração de um planejamento em 

conformidade com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, sob a orientação da equipe 

pedagógica escolar e em conjunto com os responsáveis legais dos educandos, para que 

tenham um currículo claro, transparente e aberto a toda comunidade escolar. 

A intenção é construir uma educação pautada na coletividade em conjunto com toda 

a sociedade para fortalecer o processo educativo e assim chegar a uma prociência ideal ao 

pleno conhecimento dos educandos.

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (SEDUC), 

esclarece que todas as suas ações, orientações, diretrizes e implementações de políticas 

educacionais seguem em consonância com o que determina a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96), com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90) e 

documentos ociais registrados pelo Ministério da Educação (MEC). 
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Assim, inserida num contexto social, a SEDUC trabalha para garantir a todos os 

educandos o pleno exercício de seus direitos e deveres, valorizando o seu crescimento pessoal e 

intelectual dentro de uma sociedade democrática e plural, onde, o respeito e a valorização do 

ser humano enquanto sujeito de direitos norteiam as vivências e o fazer pedagógico. 

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, não se furta em esclarecer à luz 

das ciências todas as condições de vida que perpassam a existência dos seres humanos no 

mundo. Assim para além do ensino dos conteúdos das grandes áreas como: Área de linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias, transpassam também, assuntos ligados à ética, meio ambiente 

e saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais.

Conforme preconiza o Art. 3º da LDB/96. “O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios: II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IV – 

respeito à liberdade e apreço à tolerância”.

É mister o imperativo de que a escola pública brasileira fundamenta-se no princípio da 

laicidade do Estado, ou seja, o ensino público brasileiro não pode basear-se em dogmas 

religiosos e nem este (a religião) poderá decidir sobre o currículo das escolas. A escola é 

autônoma e plural e como tal deve preocupar-se com a educação plena dos alunos, 

respeitando as diversas crenças professadas pelos estudantes, mas sem se furtar em ensinar 

sobre os assuntos que diz respeito a humanidade. 

Para este, as ações são orientadas pelo Art. 26º da LDB/96, assim conferido:

Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversicada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela”. Sendo complementado pelo parágrafo 1º conforme 
citação seguinte: § 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do 
mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil; (MEC. 1996, 
p. 09 e 10)

As discussões da inserção da temática sobre sexualidade nas escolas brasileiras 

intensicaram-se a partir da década de 70, muito por causa da juventude da década de 60 que 

ao se deparar com uma forma de governo opressor, em que a liberdade de expressão e o fazer 

políticos eram cerceados e censurados pelo governo, organizaram-se em grupos de interesses, 

criando movimentos de lutas e concepções ideológicas que propagasse um novo ideal de vida. 

Ganha importância os estudos sobre sexualidade por ser um indicador de liberdade e de 

envolvimento com o corpo e com a própria existência.

Mas foi a partir da década de 1980 que a demanda por trabalhos na área da  

sexualidade aumentou em virtude do crescimento da incidência de gravidez indesejada entre 

as adolescentes e com a infecção pelo vírus de HIV/AIDS entre os jovens. 

Pela diculdade encontrada por muitas famílias em dialogar sobre o tema sexualidade 

com seus lhos, e pela percepção de que há um aumento signicativo de problemas sexuais 

relacionados à falta de orientação, muitos pais reivindicam às escolas que trabalhem com a 

orientação sexual, pois reconhecem a importância da educação sexual para as crianças e 

adolescentes. De acordo com a justicativa dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 291):

Antes, acreditava-se que as famílias apresentavam resistência à abordagem dessas 
questões no âmbito escolar, mas atualmente sabe-se que os pais reivindicam a orientação 
sexual nas escolas, pois reconhecem não só a sua importância para crianças e jovens, 
como também a diculdade de falar abertamente sobre o assunto em casa. (Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 1997, p. 291)

De acordo com Convenção Americana de Direitos Humanos é direito dos pais a 

formação moral e religiosa dos lhos (Art.12,4), mas muitos outros agentes sociais e milhares de 

estímulos farão parte desse processo de formação da criança e adolescente. Todas as pessoas 

com quem convivem outras crianças, adolescentes, jovens e adultos — ao expressarem sua 

sexualidade ensinam coisas, transmitem conceitos e ideias, tabus, preconceitos e estereótipos 

que vão se incorporando à educação sexual.

Mesmo sendo os pais, os primeiros responsáveis pela educação moral e sexual dos lhos, 
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essa tarefa não é exclusivamente deles, pois, não é possível desmembrar a criança e o 

adolescente do mundo em que vivemos. Assim, outras pessoas e as tecnologias existentes 

também contribuem para a formação ou indução equivocadas acerca da temática. A escola, 

portanto, não é um espaço de deturpação da formação moral dos seus estudantes, é antes 

uma instituição parceira das famílias, que orienta a partir de um caráter laico, cientíco e de 

produção de conhecimentos baseados no pleno desenvolvimento dos alunos. 

Para justicar as várias possibilidades de tecnologias e informações dos quais todos estão 

envolvidos, já que ao nosso entender é quase impossível não depararmos com as mídias em 

diversas modalidades, fundamenta-se o nosso entendimento nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, quando: 

A mídia, nas suas múltiplas manifestações, e com muita força, assume relevante papel, 
ajudando a moldar visões e comportamentos. Ela veicula imagens eróticas, que estimulam 
crianças e adolescentes, incrementando a ansiedade e alimentando fantasias sexuais. 
Também informa, veicula campanhas educativas, que nem sempre são dirigidas e 
adequadas a esse público. Muitas vezes também moraliza e reforça preconceitos. Ao ser 
elaborada por crianças e adolescentes, essa mescla de mensagens pode acabar 
produzindo conceitos e explicações tanto errôneos quanto fantasiosos. A sexualidade no 
espaço escolar não se inscreve apenas em portas de banheiros, muros e paredes. Ela 
“invade” a escola por meio das atitudes dos alunos em sala de aula e da convivência social 
entre eles. Por vezes a escola realiza o pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos 
deixem sua sexualidade fora dela”. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p.292).

É claro que dialogar, ensinar ou ministrar conteúdos ligados à orientação sexual, não 

será realizada sem critérios pelo professor. A escola pública não se caracteriza por achismo e 

crenças pessoais. É antes de tudo um lugar de reexão e pesquisa, com acompanhamento 

pedagógico de projetos e planos descritores explicitando as competências de cada objetivo a 

ser alcançado, conforme a LDB/96, no Art.13, diz que os docentes tem a incumbência de 

participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e 

cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento do ensino [...] 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento prossional. Assim:

A escola, ao denir o trabalho com Orientação Sexual como uma de suas competências, o 
incluirá no seu projeto educativo. Isso implica uma denição clara dos princípios que 
deverão nortear o trabalho de Orientação Sexual e sua clara explicitação para toda a 
comunidade escolar envolvida no processo educativo dos alunos. Esses princípios 
determinarão desde a postura diante das questões relacionadas à sexualidade e suas 
manifestações na escola, até a escolha de conteúdo a serem trabalhados junto aos alunos. 
A coerência entre os princípios adotados e a prática cotidiana da escola deverá pautar 
todo o trabalho. (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p.299)

Toda a ação docente no interior da escola é acompanhada pela coordenação 

pedagógica por meio do planejamento de aula – anual, semestral, mensal, semanal – e do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Dessa forma temos a garantia de que as tecnologias 

educacionais, as políticas de educação e o currículo escolar que visam a melhoria na qualidade 

do ensino tenham êxito. É necessário dar ênfase ao trabalho do professor que atua com a 

educação infantil, este deve desenvolver atividades que possibilitem e favoreçam as relações 

entre as crianças na sua diversidade.  A educação formal deve primar pela cidadania plena do 

estudante, e portanto, a educação sexual na infância é um assunto que não pode car de fora 

da matriz curricular. 

Há muitas possiblidades didáticas de se trabalhar a sexualidade infantil. A/o 

professora/o deve atentar-se para o momento (idade/fase) dos/as alunos/as e aplicar uma 

didática própria de acordo com a fase de desenvolvimento da sua turma. A sexualidade é uma 

dimensão humana e está presente em nossas vidas apresentando mecanismos próprios de 

vivências sociais, biológicas e políticas.

É possível introduzir propostas didáticas sobre educação sexual na infância, sem ferir ou 

agredir a inocência infantil. Propostas como descrição das partes do corpo, podem ser 

estudadas na infância. Isto ajuda no letramento da criança, exercita a caligraa, a ortograa, a 

separação em sílabas e o aprendizado do plural.

Entender noções de higiene pessoal e os conceitos de nudez e privacidade. A escola 

pode com recursos didáticos demonstrar para as crianças o nu, compreendendo que 
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dependendo da idade, a criança tem muita curiosidade e pede para o adulto explicar as 

diferenças corporais. Este assunto a escola poderá convidar a família para ajudar na educação 

da criança tirando suas dúvidas e curiosidades.

A família em parceria com a escola educa a criança no sentido de diferenciar o público 

do privado, assim saberá que em público a criança deve estar vestida e que o nu e o despir-se 

devem ser no ambiente privado. Levando em consideração nossa cultura social.

Interessante também problematizar o uso da linguagem. Formalmente utilizamos o uso 

do termo no masculino. A/o professora/or poderá utilizar palavras neutras como “estudantes” no 

lugar de “os alunos”, ou “pessoas” no lugar de “homens”, esse estudo contribui para a formação 

política dos/as estudantes. Valoriza-se o respeito entre as diferenças de meninos e meninas, e 

contribui para a compreensão dos papeis sociais de cada gênero.

Neste estudo é possível perceber que as relações não devem se pautar em hierarquias e 

sexismo, mas na igualdade e equidade sexual e social.

Há outras possibilidades que a escola pode explorar como, por exemplo, a pluralidade 

dos nomes, nomes familiares e cientícos dos órgãos genitais, reprodução sexual, comparando o 

ser humano com animais e plantas – isso aproxima a criança com uma realidade próxima a ela.

É importante que a escola valorize e reconheça as diversas constituições familiares. 

Muitas são as crianças que convivem em arranjos familiares diferentes do modelo tradicional - 

composição formada por: pai, mãe e lho(s). Há muitas diferenças de arranjos familiares dentro 

da composição heterossexual e de maneira recente a composição de famílias homossexuais, 

presentes na sociedade e na escola.

É mister a convivência sadia com todos independentes da origem familiar de cada 

um/a. A escola pode se atentar as datas comemorativas e modica-las de acordo com sua 

necessidade e realidade. Por exemplo, já temos muitas escolas que transferiram as festas 

comemorativas em homenagens às mães e pais para a festa do dia da família. Respeitando as 

crianças que não vivem com o pai ou a mãe.   

A sexualidade é tratada primeiramente em ambiente privado, no seio familiar, em que 

cada família de forma explicita ou não transmitem valores a seus membros e esperam que cada 

um assuma os ensinamentos postos. Mas para além da família, em outros espaços sociais de 

convivência e de forma diferente, cabe a escola:

Abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar 
o aluno a construir um ponto de auto-referência por meio da reexão. Nesse sentido, o 
trabalho realizado pela escola, denominado aqui Orientação Sexual, não substitui nem 
concorre com a função da família, mas a complementa. Constitui um processo formal e 
sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento e propõe 
uma intervenção por parte dos prossionais da educação. O trabalho de Orientação 
Sexual na escola se faz problematizando, questionando e ampliando o leque de 
conhecimentos e de opções para que o próprio aluno escolha seu caminho. A Orientação 
Sexual aqui proposta não pretende ser diretiva e está circunscrita ao âmbito pedagógico e 
coletivo, não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual nem 
psicoterapêutico. Isso quer dizer que as diferentes temáticas da sexualidade devem ser 
trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem invadir a intimidade e o 
comportamento de cada aluno ou professor. Tal postura deve, inclusive, auxiliar as crianças 
e os jovens a discriminar o que pode e deve ser compartilhado no grupo e o que deve ser 
mantido como vivência pessoal. (Parâmetros Curriculares Nacionais,1997, p.299).

A sociedade brasileira contemporânea vem se movimentando dentro de um grande 

debate sobre ideologia de gênero. Termo recentemente criado sem autoridade cientíca e que 

tem causado graves transtornos em relação a conceitos denidos pela ciência como: gênero e 

diversidade sexual. Cabe aqui esclarecer tais diferenças para que entendimentos equivocados 

não deturpe aquilo que é objeto de estudo e aprendizagem nos espaços escolares. Para 

esclarecer estes conceitos recorremos à pesquisadora professora doutora pela Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC – Jimena Furlani. 

O termo “ideologia de gênero”, não está presente, não é de uso no contexto das Teorias de 
Gênero. Esse termo, essa expressão, foi criada/inventada, recentemente, no interior de 
alguns discursos religiosos. Trata-se de uma interpretação equivocada e confusa, que não 
reete o entendimento de “Gênero” presente na Educação e na escolarização brasileiras, 
nas práticas docentes e/ou nos cursos de formação inicial e continuada de professores/as.
Esse termo “ideologia de gênero” não nos diz muita coisa, ou seja, não é possível saber, 
inicialmente, o que ele signica, pois os estudos de gênero são desenvolvidos por muitos 
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campos do conhecimento cientíco como: a história, a antropologia, a sociologia, a 
pedagogia, a losoa, a política, a linguística, a biologia, a mídia, etc. Da mesma forma, a 
palavra ideologia, também pode adquirir muitos e diferentes signicados e usos. Portanto, o 
conteúdo da interpretação da “ideologia de gênero” possui interpretações e conclusões 
confusas e tem servido para deixar as pessoas alarmadas e contrárias à inserção do tema 
(gênero) nos Planos Municipais e Estaduais de Educação. Isso é lamentável. O termo 
“ideologia de gênero” tem sido disseminado como se os “Estudos de Gênero” fossem uma 
ameaça à sociedade brasileira.

Os estudos de gênero são propostas teóricas e reexões que buscam combater a violência 
contra a mulher e as crianças, defendem o respeito as diferenças, à diversidade e 
entendem que a sociedade é plural e a escola deve discutir a exclusão e as formas muitas 
de preconceito. “... destruição da família”? Os estudos de gênero nos mostram que no 
Brasil, assim como no mundo, a família é uma das instituições sociais mais sólidas, porém, em 
permanente transformação. A escola, vista como um espaço democrático e de inclusão, 
sabe que, além da família heterossexual tradicional (composta de pai, mãe, lhos/as) há 
outros modelos familiares, dentro da própria heterossexualidade, por exemplo: “as famílias 
onde a/o chefe (ou pessoa de referência) não é um homem (mas uma mulher); famílias 
com mulheres (e/ou homens) solteiras/os com lhos/as; famílias com lhos/as adotados/as; 
famílias onde os/as avós moram juntos, ou outros parentes, etc. Além disso, há também as 
famílias constituídas por mulheres ou homens homossexuais, com lhos/as biológicos ou 
lhos/as adotados/as, ou sem lhos/as”. As muitas famílias hoje, existentes precisam ser 
visibilizadas na escola, pois reetem a realidade plural da sociedade brasileira. Além disso, 
culturalmente, são diferentes, pois podem ser famílias do campo, indígenas, urbanas, 
quilombolas, etc. Assim como as famílias acolhem, com respeito e dignidade, as pessoas 
que a sociedade tem excluído, historicamente (decientes, travestis, transgênicos, 
transexuais), cabe, também a escola ser local de reconhecimento e de acolhida de todos 
e todas. (FURLANI:2015, p.6 e 7) 

De acordo com essa teoria a ideologia de gênero arma que ninguém nasce homem ou 

mulher, mas deve construir sua própria identidade, isto é, o seu gênero, ao longo da vida. 

Segundo Furlani (2015), esse conceito está errado, para a autora a teoria de gênero arma que 

nascemos com um sexo que nos dene homem ou mulher, menino ou menina. 

A ideologia de gênero, conceitua o termo gênero como uma construção pessoal, 

autodefendia, e ninguém deveria ser identicado como “homem ou mulher”, mas teria de 

inventar sua própria identidade. Para Furlani (2015), esse conceito está errado. Gênero é uma 

construção social e cultural.

Todas as pessoas possuem identidades de gênero seja ela heterossexual, homossexual, 

travestis, ou transexual. Cabe a escola esclarecer, indicar caminhos para a compreensão 

identitária de cada aluno/a. E cabe ainda a escola enquanto instituição pública, democrática, 

autônoma e laica, saber acolher a todos/as sem distinção de raça, credo, orientação sexual, 

gênero, condição física, origem, estado civil, classe social, idade, etc. Como preconiza a 

Constituição Federal no seu Art. 5º, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza – entendendo-se aqui inclusive as diferenças quanto a sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero.

E considerando o artigo 32 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “II- os 

direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas 

justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática”.

Ainda considerando outros documentos e tratados internacionais, em especial a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos (1966), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o 

Protocolo de São Salvador (1988), a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) e os Princípios de 

Yogyakarta (Yogyakarta, 2006). Documentos que resguardam os direitos das populações 

vulneráveis e orientam os Estados na criação de políticas públicas de proteção e equidade 

social. 

De acordo com a Lei n° 9.394/1996, que dene as diretrizes e bases da educação 

nacional que, em seu Art. 2º, estabelece a educação como dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por nalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualicação para o trabalho, indicando, em seu Art. 3°, como princípios do ensino, entre outros, 

a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e o respeito à liberdade e o 

apreço à tolerância;
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Seguindo os compromissos assumidos pelo Governo Federal (em especial a partir de 

2004) no que concerne à implementação do Programa "Brasil sem Homofobia - Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania 

Homossexual" (2004), do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de 

LGBT (2009), do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH3(2009) e do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (2012).

Considerando a Resolução 012/15 do Conselho Nacional de Educação – CNE - que  

estabelece parâmetros para garantia de acesso e permanência de pessoas travestis e 

transexuais, e todas aquelas que tenham a sua identidade de gênero não reconhecidas em 

diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto 

ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Resolve em 

seu Art. 1º que deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e 

modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e aquelas cuja a 

identicação civil não reita adequadamente sua identidade de gênero, mediante a 

solicitação do próprio interessado. E no seu Art. 6º deve ser garantido o uso de banheiros, 

vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a 

identidade de gênero de cada sujeito. 

Fundamentados em todos esses documentos é que rearmamos o compromisso de 

levar a todos/as os/as alunos/as, as orientações necessárias sobre este tema transversal que 

deve perpassar por todas as áreas de conhecimento. E cabe à escola garantir a coerência ao 

tratar do tema de tão grande multiplicidade de valores analisando a melhor maneira de inserir 

estes diálogos como processo de formação permanente para todos/as os/as sujeitos/as 

envolvidos no processo educativo. 

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC) em consonância com 

todas as leis, decretos e normas assegura que todos os integrantes da comunidade escolar 

sejam respeitados como sujeitos de direitos, assim todos têm o direito de ensinar e aprender, os 

conteúdos e temas planejados pelos educadores e consolidados no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola. 

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC), garante o uso do nome 

social para as alunas travestis e transexuais em formulários e sistemas de informação utilizados 

nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência, avaliação e 

similares. Garante ainda, que os alunos e alunas utilizem o banheiro conforme sua identidade de 

gênero. Alunos com identidade de gênero masculino deverá utilizar o banheiro masculino. 

Alunas com identidade de gênero feminino, deverá utilizar o banheiro feminino. 

Compreendendo que as alunas travestis e transexuais possuem identidade de gênero feminino, 

utilizarão o banheiro feminino. Conceito compreendido por estudiosas como (Louro:1997; Scott: 

1995 e Furlani: 2003).

A SEDUC demanda como política de educação a preocupação com os riscos que 

crianças, adolescentes e jovens estão imersos, sobretudo, em relação a saúde sexual e 

reprodutiva. Pautada nos dados do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE) sobre a 

proximidade dos alunos com a temática a Secretaria arma o seu conhecimento e 

preocupação em orientar, educar e distanciar todos os estudantes dessas anomalias sociais. 

Segue abaixo dados do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE), sobre a proximidade 

dos alunos com a temática sexualidade. 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
Os estudos mais recentes da Organização Mundial da Saúde revelam que 22% dos 

adolescentes já haviam iniciado atividade sexual aos 15 anos de idade. O mesmo trabalho 

inferiu que a iniciação sexual precoce está associada com o não uso, ou uso inadequado de 

preservativos e suas consequências (gravidez precoce, DST/AIDS) (CURRIE et al., 2008).

Nos Estados Unidos, um inquérito realizado, em 2007, entre escolares do 9º ano do ensino 

fundamental até o 12º ano (equivalente ao ensino médio), vericou que 47,8% dos escolares já 

tinham iniciação sexual e 89,5% dos escolares receberam na escola orientação sobre DST/AIDS 

(TRENDS, 2007).
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INICIAÇÃO SEXUAL
Os dados levantados na PENSE – Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – 2012 -  

revelaram que 30,5% dos escolares já tiveram relação sexual alguma vez. A frequência de 

escolares adolescentes do sexo masculino que tiveram relação sexual foi de 43,7%. Entre os 

escolares do sexo feminino a proporção foi de 18,7%, para o conjunto das capitais e o Distrito 

Federal. Salvador e Boa Vista foram as capitais com as maiores proporções de escolares do sexo 

feminino que declararam ter tido relações sexuais, enquanto Boa Vista foi onde se observou 

maiores percentuais para os escolares do sexo masculino. A variação observada entre as 

capitais no total dos escolares foi de 40,4%, em Boa Vista, a 25,3%, em Vitória. Nas escolas 

públicas, foram constatados mais escolares que já iniciaram a sua vida sexual (33,1%) quando 

comparados aos escolares das escolas privadas (20,8%).

USO DE PRESERVATIVOS
Segundo a OMS, o uso de preservativos protege de gravidez indesejada e também das 

DST, incluindo AIDS. Preservativos são os métodos de contracepção mais usados entre os jovens. 

O não uso constitui um marcador de relação sexual de risco. Outras condutas consideradas de 

risco são a iniciação sexual precoce, múltiplos parceiros, uso de álcool e drogas antes do sexo 

(CURRIE et al., 2008).

TOTAL DE CAPITAIS:
Porto Velho; Rio Branco; Manaus; Boa Vista; Belém; Macapá; Palmas; São Luis; Teresina; 

Fortaleza; Natal; João Pessoa; Recife; Maceió; Aracaju; Salvador; Belo Horizonte; Vitória; Rio de 

Janeiro; São Paulo; Curitiba; Florianópolis; Porto Alegre; Campo Grande; Cuiabá; Goiânia; 

Distrito Federal.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2009. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A PENSE investigou, também, o uso de preservativos pelos escolares. Nas capitais 

brasileiras e no Distrito Federal, dentre os 30,5% que tiveram relação sexual, 75,9% dos escolares 

disseram ter usado preservativo na última relação sexual. A menor frequência de uso de 

preservativos entre os escolares foi observada em São Luís – 68,3% e a maior, em Rio Branco – 

82,1%. Não há diferença signicativa entre as respostas obtidas por sexo. Também não foi 

relevante a diferença quando se analisou a frequência deste uso entre escolares de escolas 

privadas (76,1%) e públicas (75,8%), para o total das capitais e Distrito Federal (Tabela 7.2). 

ACESSO NA ESCOLA ÀS INFORMAÇÕES SOBRE SEXUALIDADE E DST
Dentre as ações que os adolescentes têm direito nos currículos escolares na área da 

saúde sexual e reprodutiva, mesmo antes do início da atividade sexual, está a do acesso aos 

meios e métodos anticonceptivos para evitar a gravidez não desejada e de prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis. Evidentemente, respeitando-se a liberdade individual de 

escolha, busca-se desenvolver entre os adolescentes comportamentos de prevenção e 

autocuidado (MARCO, 2007).

No Brasil, estudo realizado em amostra de 2 186 escolas identicou que em 73,4% delas 

foi desenvolvida alguma atividade sobre DST/AIDS ou uso de drogas (LEVANTAMENTO, 2000).

Os dados da PENSE mostraram que 87,5% dos escolares da rede pública e 89,4% dos 

escolares da rede privada haviam recebido informações sobre AIDS ou outras doenças 

sexualmente transmissíveis. Quanto à orientação sobre prevenção de gravidez, 82,1% dos 

escolares das escolas privadas e 81,1% dos escolares das escolas públicas, no total das capitais 

brasileiras e Distrito Federal, receberam informações sobre o tema na escola. A pesquisa revela, 

ainda, que 71,4% dos escolares da rede pública e 65,4% dos escolares da rede privada, 

receberam informações sobre a aquisição gratuita de preservativos.
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ANALISANDO DADOS OFERECIDOS PELO IBGE E PONTUANDO AS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE), nos coloca 

em alerta máxima, sobretudo, no que diz respeito a iniciação sexual precoce entre os/as 

adolescentes. É preciso considerar que 22% dos adolescentes de até 15 anos já possui uma vida 

sexual ativa e mais de 30% dos adolescentes já praticaram sexo ao menos uma vez.  Esse alto 

índice numérico serve como um diagnóstico para o currículo das escolas. Ainda que mais de 80% 

dos estudantes já obtiveram informações sobre sexo, gravidez e drogas. É urgente pensar e/ou 

repensar as metodologias para trabalhar com estas temáticas nos espaços escolares. É 

necessário construir espaços de saberes com os/as alunos/as, pais e educadores para uma 

tomada de conscientização pautada em valores familiares e sociais, para que minimizemos 

estes índices assustadores. 

A comunicação aos familiares deve ser feita antes do início do trabalho, de preferência 

em forma direta, em reuniões nas quais os pais possam fazer todos os seus questionamentos, ter 

suas dúvidas esclarecidas e se posicionar, contribuindo para a montagem do trabalho. No caso 

de haver familiares que se oponham à frequência de seus lhos nas discussões, por motivo de 

crença religiosa, pessoal ou outros, a escola deve informar e esclarecer os objetivos e a dinâmica 

do processo, enfatizando que não se trata de substituir ou concorrer com a função da família nas 

questões da sexualidade em âmbito privado. Se, mesmo assim, houver resistências ou 

proibições, a escola deve estar ciente de que esse posicionamento dos familiares deve ser 

respeitado, podendo ser o aluno dispensado do trabalho, sem qualquer prejuízo de avaliação 

dos trabalhos, pois são os pais os principais responsáveis pela criança e adolescente. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p. 332).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração do Documento Orientativo que Trata do Tema Sexualidade e suas 

Vertentes no Currículo Escolar, Uso de Espaços Segregados e Uso do Nome Social por Pessoas de 

Identidade Travesti e Transexual, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, orientou 

os prossionais da educação da rede pública estadual em como proceder sobre as aulas com o 

tema “gênero e diversidade sexual” após a retirada dessas terminologias do Plano Estadual de 

Educação. 

A SEDUC, compreende a importância da orientação pedagógica em elaborar um 

projeto que contemple esta demanda no interior das escolas. Entende que a sexualidade é uma 

dimensão humana e que deve ser estudada e compreendida de forma respeitosa. A educação 

sexual leva os/as estudantes a respeitar e valorizar o outro nas suas diferenças e semelhanças. 

Reetir sobre questões de sexualidade é educar para uma sociedade sem hierarquização e 

superioridade de um gênero em relação ao outro. Evita-se assim, o machismo, o sexismo e todas 

as formas de preconceito e discriminação.

Os estudos de gênero e diversidade sexual contribui para o desenvolvimento de uma 

sexualidade libertadora pautada nos princípios do respeito e convivência com pessoas de 

orientações não heterossexuais sem violência e repressão.

O posicionamento da Seduc, em orientar os professores e sobretudo, respaldar todos os 

prossionais, tranquilizando-os para trabalhar no exercício do magistério com todas as 

competências e autonomias dada ao prossional no uso do seu planejamento atrelado ao 

Projeto Político Pedagógico, representa o comprometimento e respeito da Secretaria com 

todos/as estudantes fundados nos Direitos Humanos.

Portanto, consideramos que todos/as prossionais da educação estão devidamente 

respaldados e autorizados no uso de sua autonomia pedagógica a trabalhar com os/as 

alunos/as dentro do seu componente curricular, de acordo com a laicidade das escolas e 

documentos descritos no corpo do trabalho, sem nenhum prejuízo de ordem moral ou 

nanceira.

NOTAS 
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1 Sua etimologia vem do latim – “ao lado de”, são pessoas que sua identidade de gênero está de acordo com o seu 

sexo biológico.
2 Pessoas que não se identicam com o seu sexo biológico.
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DESLOCANDO A MULHER: 
1

RUMO A UMA ÉTICA DA MULTIPLICIDADE

2Jane Flax

CONTEXTO HISTÓRICO

A
lgumas feministas argumentam que o discurso ético e a 

eliminação da dominação baseada no gênero exigem 

conceitos uniformes de gênero e subjetividade. É politicamente 

necessário armar a existência de "mulheres" como uma categoria 

indiferenciada. As mulheres podem ser denidas por semelhanças em 

suas atividades materiais, desigualdades e opressão em toda raça, 

classe e geograa (MacKinnon 1987; Okin 1994). Essas semelhanças 

fornecem uma base para a construção de pontos de vista feministas e 

de uma política emancipadora. Ética e reivindicações de justiça 

dependem de uma classe constante (mulheres), de uma capacidade 

de agência e da consciência que só pode surgir a partir de um sujeito 

não dividido. A possibilidade de agência feminista é prejudicada pela 

subjetividade pós-modernista uida e fragmentada (Hartsock 1990a; 

1990b).

As alegações relativas à subjetividade, "mulher", agência e 

justiça estão enganadas. O sentimento de necessidade de uma 

"identidade" sólida como a base da ação política e a garantia da sua 

legitimidade é a consequência do enredamento no liberalismo, o 

discurso político dominante dos estados ocidentais contemporâneos. A 

realização dos potenciais emancipatórios do feminismo requer a 

desestabilização, mesmo a recusa de seu sujeito originário, "mulher", 

como uma identidade e categoria denida. No Ocidente 

contemporâneo, política e ética feminista ecazes não requerem 

sujeitos homogêneos ou pontos de vista coletivos uniformes. Isto implica 

uma atenção de uma multiplicidade intra e intersubjetiva, tendo em 

conta os vários locais de cada sujeito, entrelaçados como autoridade, 

resistência e sujeito determinado que se articula e é falado por 

vocabulários sociais especícos. Multiplicidade representa uma recusa 

de identidade e diferença, tratando-os como os pólos cujos signicados 

são determinados por uma lógica singular. Um aspecto necessário do 

projeto de criação de alternativas para não reproduzir, suas 

consequências discursivas é prestar atenção a este contexto 

generativo. 

Minha intenção aqui é contribuir para o desenvolvimento de 

práticas éticas para vários temas contemporâneos para dissipar alguns 

efeitos do discurso dominante. Nenhuma reivindicação se aplica fora 

de meus contextos geogracamente e temporalmente limitados. Além 

disso, eu só quero discutir a lógica interna de componentes delimitados 

do liberalismo ocidental pós século XVII – noções lockianas dos direitos 

naturais e individualismo e conceitos kantianos da razão e da ética. Este 

foco reete a contínua inuência que essas crenças exercem sobre as 
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políticas ocidentais atuais, incluindo aspectos do feminismo ocidental contemporâneo. Primeiro 

vou resumir minhas reivindicações e, em seguida, recuar para desenvolver pontos individuais.

OS TEMAS CONTESTADOS DO FEMINISMO: SUMÁRIO DE ARGUMENTAÇÃO
As Políticas de identidade contemporânea e as suas parceiras integrantes 

resistentes/cúmplices – discursos de diferença – são consequências e efeitos de discursos liberais 

lockianos e kantianos. Estes discursos constroem sua identidade através de duas categorias 

homogêneas, xas e exclusivas: o idêntico e o diferente. As identidades são determinadas pelo 

compartilhamento do universal, pelas qualidades uniformes. A existência do semelhante 

depende de uma abstração e isolamento de todos os outros elementos. O apelo para honrar a 

diferença, embora muitas vezes motivado por uma tentativa de escapar dos limites do discurso 

liberal, os recria. A “Diferença” é  o resto, o excluído, aquilo que o semelhante não é; está xado e 

homogeneizado na sua heterogeneidade como igual. A adoção de qualquer extremo inexível 

deixa um contexto de fundo problemático de hipóteses sobre a subjetividade, a agência e ação 

política.

As noções liberais dominantes de identidade não podem fazer justiça para o múltiplo, 

"impuro" (Lugones 1994) sobredeterminadas ainda determinantes dos sujeitos da sociedade pós-

moderna. Dentro de discursos liberais abstratos as funções de individualismo funcionam como 

uma defesa para repelir a atribuição de "diferença” raça/gênero e a particularidade de grupos 

dominantes (Lam 1994). O reconhecimento de que a diferença reete as relações de poder, as 

qualidades não objetivas, desestabilizaria as identidades desses grupos e as instituições sociais 

em que se ancoram e se legitimam. 

Estimular a conceituação subjetiva como múltipla representa uma tentativa de fuga 

para escapar da homogeneidade e circularidade do mesmo e do diferente. Em vez de redimir a 

"diferença" para abrir espaço para "outras" formas de identidade, todos os indivíduos são vistos 

como mutuamente e multiplamente constituídos. Uma vez que raça e sexualidade são 

integrados na explicação de todas as subjetividades modernas ocidentais, nenhum conceito 

unitário de mulheres é acessível. Nas sociedades ocidentais contemporâneas, nenhuma "mulher" 

existe sem que tenha experimentado uma marcação de raça e sexualidade. Essas relações não 

são idênticas, ou uma questão, mas constituem-se mutuamente, instáveis, conitantes, em 

constante mutação, processos interdependentes e inseparáveis. Nas culturas ocidentais 

contemporâneas, o gênero é sempre racializado e raça é sempre gênero (Higginbotham 1992). 

Estruturas de heterossexualidade são presumíveis nos discursos de gênero no desenvolvimento 

racial e identitário (Rich 1980; Fuss 1989; O'Connor Ryan e 1993; Calhoun, 1995). Sejam quais forem 

suas genealogias, no Ocidente, raça, gênero e fronteiras de sexualidades contemporâneas se 

entrelaçam umas nas outras. Somente entrelaçados esses conceitos uidos podem delinear 

sujeitos contemporâneos (Molina 1994; Lugones 1994; Friedman, 1995). Tais conceitos tratam a 

subjetividade como um verbo e não como um substantivo. As análises se concentram em 

localizar as relações múltiplas e muitas vezes conituosas, práticas e processos através dos quais 

sujeitos contemporâneos se constituem e em que esses mesmos indivíduos refazem e resistem a 

suas atividades constituintes.

A complexidade e instabilidade de qualquer forma de identidade ocidental 

contemporânea ("marginal" ou dominante) tornam as reivindicações produzidas a partir dessa, 

ou em seu nome, temporária, frágil e suspeita. Identidades requerem um contexto de discursos e 

práticas para existirem e se tornarem coerentes. Simultaneamente, para ser coerente, essas 

identidades requerem muito a supressão de sua geração de produção. Por exemplo, a 

identidade racial assume a estabilidade e signicado das categorias raciais e de "raça" em si. 

Entretanto, a análise de "raça" expõe seu conteúdo arbitrário e permutável historicamente. 

Multiplicar sujeitos e raças implica desestabilizar categorias raciais existentes e iluminar a política 

de categorização (Friedman, 1995).

Além disso, os sujeitos contemporâneos ocupam mais de um lugar social. Esses lugares 

implicam relações contraditórias de poder, privilégios e em relação a outros sujeitos e aspectos 

da própria subjetividade. Por exemplo: como branca, mulher, prossional, judia, heterossexual, 

mãe de um heterossexual masculino branco, judeu, estou implicada nas várias histórias, posições 

de poder relativas e impotências e ambíguas possibilidades de futuro. Uma vez que estas 
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posições não são hermeticamente fechadas e isoladas, e algumas constituem, apoio e 

enfraquecimento do status de outros (por exemplo: branca/mulher), encontrar qualquer espaço 

intrasubjetivo não conituoso, simples, não problemático e homogêneo é uma tarefa 

quixotesca. Novas dimensões de complicações aparecem quando o contexto da dependência 

da identidade é reconhecido. Como professora, eu ocupo uma posição de poder em relação 

aos meus estudantes, como uma única pequena pessoa, em uma parte perigosa da cidade, de 

modo geral. Os sujeitos pós-modernos ocidentais estão se mobilizando em vez de 

permanecendo inativos (por meio físico e no ciberespaço) e ocupando vários espaços 

subjetivos, sociais e geográcos. Nossa exposição através da mídia de massa de múltiplos modos 

de vida e subjetividades torna mais difícil negar a parcialidade e a temporalidade das próprias 

posições atuais. 

REFAZENDO O CAMINHO UM: TRAÇANDO A GENEALOGIA DA MULHER
A raiz do feminismo é femina, mulheres. Em algumas variantes do discurso feminista, a 

existência de sujeito e agente, "mulher", é assumido. A identidade da mulher surge de sua 

participação em um grupo constituído por indivíduos homogêneos. A mulher é um plural, 

coletivo, singular, composto por indivíduos que compartilham características denitivas, 

particulares, exclusivas e excludentes. Em virtude dessas características compartilhadas, as 

pessoas não se reconhecem e às outras como pertencendo a esse grupo singular. Quais são 

essas características compartilhadas? Em última análise, subjacentes ou compostos através uma 

variedade de discursos, o fundamento, a constante é a "diferença biológica". As diferenças que 

contam são as características anatômicas que denem a mulher e o homem, seus descritivos e 

prescritivos parceiros: organismos com pênis/corpos com vagina e útero. Estas diferenças (não 

por coincidência) são aquelas sem a qual a reprodução humana e a relação heterossexual não 

poderiam ocorrer. A diferença, às vezes dizem, fala por si só, como em "anatomia é destino". No 

entanto, os signicados da diferença (“autêntica”) parecem cada vez mais problemáticos. Os 

efeitos de práticas sociais humanas, apesar de socialmente construídos, são “esperados”, 

atribuídos, ou lidos como “biologia”. Esta constatação possibilitou a importante distinção 

feminista entre sexo e gênero. As análises feministas começaram a ir mais longe, para desaar a 

inevitabilidade da "diferença sexual" em si. (Butler 1990, 1993; Nicholson, 1994) A “diferença 

sexual” não pode permanecer localizada no "biológico/natureza" se ela é compreendida como 

imunes a forças sociais. A organização da "anatomia" e "diferença sexual" é um processo social. 

O signicado, a importância e os sentidos de determinados organismos ou processos biológicos 

reetem as preocupações e práticas sociais. Enquanto existem processos corporais que 

excedem ou existem independentemente das nossas práticas discursivas, categorias como 

"diferença sexual" são artefatos humanos. A mera presença de nossos órgãos genitais não 

provoca ou garante conceitos de diferença de sexual, identidade de gênero ou sexualidade. 

(De Lauretis 1987; Laqueur 1990) Tais conceitos reetem e contribuem para a reprodução de 

determinadas organizações sociais de papéis e personicação. No Ocidente contemporâneo, o 

gênero é produzido por signicados socialmente construídos e expressa assimetrias de poder. Ele 

não carrega nenhuma relação necessária à "diferença sexual", que em si é um fato social e não 

biológico. (Laqueur 1990; Nicholson, 1994) Sem a "diferença sexual" socialmente construída, 

mulheres, homens e sexo não existiriam. Dada esta genealogia, que proveito poderia surgir a 

partir de um projeto de reconstituição em vez de desestabilização, desconstrução e resistência 

das identidades de gênero?

Mulher é também um status político. Os discursos ocidentais modernos do feminismo, a 

partir do século XVIII em diante, não existiriam fora de suas relações de tensão e dependência de 

teorização política liberal. Os liberais armam que todos os indivíduos possuem direitos "por 

natureza", antes e independentemente de qualquer Estado. A legitimidade das instituições 

políticas repousa sobre o acordo destes indivíduos a ceder temporariamente alguns de seus 

direitos "naturais" e poderes para o Estado. O Estado promete proteger tais direitos. Ele não deve 

exceder os poderes cedidos a ele. 

Os sujeitos liberais são iguais, por exemplo, de modo uniforme e situado em relação aos 

direitos; portanto, eles têm direito à igualdade de tratamento. As reivindicações de justiça 

devem ser feitas com base em princípios aplicáveis, obrigatórios e reconhecidos por todos. Elas 
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devem ser desinteressadas na medida em que são feitas em nome do todo -- não de uma parte 

em particular. A opressão uniforme de um grupo homogêneo é necessária para contar como 

injustiça. O sexismo, também, deve afetar uma categoria homogênea de maneira constante 

para ser levado a sério como uma forma de injustiça. Aqui vemos uma raiz teórica da política de 

identidade. 

O feminismo ocidental moderno se inicia pelas potenciais contradições entre as 

premissas do discurso liberal e sua prática. (Wollstonecraft 1967) Os Estados liberais inicialmente se 

recusaram a incluir mulher dentro da classe dos detentores e possuidores de direitos e, portanto, 

excluiram-nas do exercício da cidadania. As feministas lutaram para a mulher ser reconhecida 

como um indivíduo, que ela tivesse uma existência independente e não como um "couverte 
3femme"  subsumida e representada pelo homem/marido. Até que a mulher fosse um indivíduo, 

ela não poderia possuir direitos. Até que ela possuísse direitos, o Estado não poderia reconhecer 

sua existência. Ela não poderia ser parte de nenhum contrato com o Estado ou fazer 

reivindicações, a favor ou contra o Estado.

O slogan do início do feminismo ocidental moderno poderia ter sido "E eu não sou um 

indivíduo?". Muitas feministas têm lutado por inclusão como indivíduos dentro do Estado liberal; 

elas queriam que os "direitos do homem" fossem estendidos a elas. O reconhecimento por parte 

do Estado requer a assimilação – desaparecimento – da mulher como uma categoria social 

marcada com diferenças políticas especícas. As feministas só poderiam fazer exigências para o 

Estado dentro de discursos disponíveis para elas. Estes discursos exigiram que a mulher se tornasse 

um indivíduo, como um homem. Como o homem era um neutro universal, este não parece 

intrinsecamente contraditório. Contudo, para reivindicar essa individualidade em favor (e em 

nome) de uma classe cuja identidade é constituída coletivamente assimilaram-se alguns 

paradoxos que assombram as feministas que vieram posteriormente. A ideia de que o "homem" e 

o indivíduo podem não coincidir – ou poderia ser problemática – só irá ocorrer muito mais tarde. 

(Pateman 1980)

REFAZENDO O CAMINHO DOIS: RAÇA IMPORTA
Enquanto muitas feministas contemporâneas concordam que o feminismo moderno 

ocidental inicialmente surgiu dentro e foi motivado pelo individualismo liberal e a ética kantiana 

(sujeito/princípios universalizáveisl), discordamos sobre os efeitos atuais e o desejável caráter 

desta herança. Alguns argumentam que uma simultânea reivindicação e crítica ao liberalismo 

são necessárias e produtivas para a teorização e a prática feminista. Nós exigimos algo parecido 

com o sujeito liberal para exercer a agência e alguma categoria universal coletiva (o nome da 

mulher) para que as políticas feministas possam ser coerentes e ecazes. Desde que os modernos 

Estados Ocidentais alegam honrar os direitos e o individualismo, a recusa de fazer uso de seus 

discursos para ns feministas tem sido auto-destrutiva (Okin 1989). 

No entanto, tais alegações requerem uma suposição problemática de que o sexo 

produz, e pode ser entendido, como uma simples oposição binária composta por duas 

categorias: homem/mulher. Isso é problemático, porque conceitos internamente 

indiferenciados de mulheres colocam todas as mulheres em uma condição semelhante 

(oprimidas). Dicotomias simples obscurecem as relações igualmente importantes de dominação 

entre as mulheres. Além disso, nem todas as mulheres se situam de maneira idêntica em relação 

aos homens. Tais reivindicações impedem a exploração e o reconhecimento de nossas posições 

conitantes em redes contemporâneas de poder. Há uma má interpretação e um equívoco de 

cálculo do signicado e os efeitos da raça e sexualidade e das práticas de teorização para todas 

as mulheres ocidentais contemporâneas. 

Em nossa capacidade de ignorar os efeitos do racismo, as mulheres brancas diferem 

radicalmente das que são racializadas. Enquanto para todas as mulheres "questões de gênero 

estão sempre ligados à raça," (McKay 1993, 276) mulheres racialmente “sem marcação” podem 

deixar de reconhecer isso. "E, embora as feministas negras, mesmo as feministas negras radicais 

que tem tentado estampar o signicado dessa verdade sobre as feministas brancas por mais de 

vinte anos, algumas ainda não entendem." (McKay 1993, 276). A maioria do discurso sobre o 

racismo ainda se concentra em seus efeitos terríveis sobre seus objetos. Embora isto seja 

absolutamente necessário, um outro aspecto do racismo é muitas vezes ignorado – "o impacto 
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do racismo sobre aqueles que o  perpetuam." (Morrison 1992, 10). Temos de analisar o que a 

ideologia racial faz com "a mente, imaginação e comportamento dos mestres." (Morrison 1992, 

12). Tal como Nellie McKay escreve: 

Falando especicamente sobre as experiências de mulheres negras e brancas nos EUA, 
para as mulheres negras há uma longa e dolorosa história incorporada nas diferenças que 
as separam das mulheres brancas. Esta história começa com a primeira mulher escrava 
Africana que encontrou uma mulher branca neste continente ... a 'conexão 
frequentemente violenta e corrosiva do racismo fêmea contra a mulher negra 'é uma 
condição que penetra toda a cultura e a consciência literária americana. . . (McKay 1993, 
273)

A negação de multiplicidade e relações de dominação entre as mulheres apresenta 

alegações de suspeitas solidariedades. Nem as mulheres brancas ou negras conseguem 

encontrar espaços racialmente neutros de identidades de gênero ou de unidade exteriores de si 

mesmas “a angústia das diferenças raciais inscritas nas complexidades de raça, sexo, raiva e 

poder nas relações das mulheres negras e brancas." (McKay 1993, 273). Talvez possamos construí-

las, mas só podem ser a consequência de lutas muito mais difíceis que mal começaram. (Hooks 

1984; Martin e Mohanty, 1986).

REFAZENDO O CAMINHO TRÊS: SUJEITOS INCÔMODOS
Os vários componentes do feminismo e sexo requerem subjetividades híbridas, 

complexas e uma ética da multiplicidade. A teorização deve ir além de metáforas de 

cruzamentos ou multiplicadores para aqueles de "crioulização, mestiçagem e hibridismo, 

poluição e impurezas... A mutação cultural e a inquieta (des) continuidade de exceder o discurso 

racial e evitar a captura pelos seus agentes." (Gilroy 1993, 2; ver também Anzulda 1990; Lugones 

1994; Molina 1994)

Estas lógicas produzem escolhas binárias como se fossem pares excludentes. Por 

exemplo, espera-se que se escolha um gênero (masculino / feminino), uma raça (branco, negro, 

asiático, hispânico, etc.), e uma preferência "sexual" (heterossexual/homossexual). A atenção 

para o par binário obscurece a arbitrariedade da lógica que gera e da dependência de ambas 

as posições sobre ela. Por exemplo, nem a escolha de objeto homo nem heterossexual constitui 

uma identidade xa ou seguro; ambas são organizações contingentes de desejo. Ambas as 

identidades são dependentes de organizações socialmente construídas de desejo através do 

qual todos os indivíduos precisam denir suas práticas e auto-construções. A heterossexualidade 

não é mais "natural", desconstruída ou não problemática que a homossexualidade. A política de 

identidade opera dentro da lógica do individualismo abstrato. É um dos aspectos da 

subjetividade complexa e é captada a partir de seus muitos elementos que a constituem; é 

tratada como uniforme e denitiva da identidade do sujeito. Seus elementos contraditórios e 

suprimidos retrocedem na segurança desta pureza. Por exemplo, assim eu "mulher" abstrata 

posso me concentrar em minha falta de poder em relação ao "homem". No entanto, se a mulher 

(e o homem), é sempre complicado ao acrescentar raça e sexualidade, o meu sentido da minha 

posição e minha relação com minhas próprias exigências políticas serão muito mais 

constrangidas e suspeitas. Eu vou hesitar antes de dizer "x" é algo que todas as mulheres partilham, 

porque eu preciso prestar atenção aos signicados variados e múltiplas práticas que “x”pode 

expressar. Nos Estados Unidos, o estupro, por exemplo, situa-se não só nas relações de poder 

entre homens e mulheres, mas em histórias complexas de dominação racial, lutas de gênero 

entre homens dominantes e negros, e entre as mulheres dominantes e negras. Ao pensar através 

de políticas feministas de estupro, seria necessário considerar estes vários sujeitos e histórias 

contraditórias e, dadas essas complexidades, as complexas e heterogêneas consequências em 

qualquer outra abordagem que o estupro possa vir a ter.

REFAZENDO O CAMINHO QUATRO: RUMO A UMA ÉTICA DA MULTIPLICIDADE
Nossa herança liberal não nos permite imaginar ou praticar uma política da 

multiplicidade e conito que é, simultaneamente, regida por um desejo mútuo de justiça (Young 

1990). Inerente ao liberalismo é a sua alteridade do individualismo abstrato e a particularidade 

como modos de subjetividade. A atribuição de determinar locais tais como raça ou gênero a 
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terceiros como marcadores permite ao indivíduo liberal ser "livre" ou adquirir objetividade atrás 

de um véu de Rawls da ignorância (Rawls 1971). De acordo com as losoas liberais, a 

possibilidade da justiça depende desses assuntos indeterminados, objetivos. No entanto, uma 

vez que nenhum desses assuntos pode existir, marcadores sociais como características sociais tais 

como raça são projetadas para serem extrínsecas ou negados. Ao contrário de indivíduos 

racionais, os outros que são produzidos são incorporados, historicamente situados, racializados e 

genericados (DuCille 1994; Lam, 1994). A política de grupos de interesse se replica em vez de 

quebrar e sair deste círculo. A lógica de tal política exige de seus praticantes para denirem-se 

como sujeitos homogêneos que sejam, simultaneamente, possuidores de diversos "interesses" 

unitários. Há um soberano abstrato "eu" que pode se identicar e colocar diante de 

reivindicações resultantes desses interesses delimitados; por exemplo, como uma mãe eu me 

interesso no cuidado da criança; como um paciente, eu estou interessado em cuidados de 

saúde. Um grupo é um agregado de indivíduos soberanos que compartilham um interesse. No 

entanto, o sujeito não pode ser apenas um agregado de seus interesses; possui uma capacidade 

de autonomia e escolha entre eles. O sujeito possui, mas não é possuído por seus "interesses". 

Nenhum destes é entendido como realmente aquilo que constitui a subjetividade da pessoa que 

escolheu estar ali. Além disso, como inúmeros críticos do pluralismo discutiram, a existência desses 

"interesses" é tratada como fatos sociais que não suscitam problemas. Nem o conito e as 

relações de dominação que podem produzir um interesse aceitável, nem os aspectos uidos e 

contraditórios de sujeitos e suas práticas são incorporados na política pluralista. Os sujeitos são 

indivíduos racionais que sabem o que é do seu interesse; estes sujeitos e os seus interesses não são 

internamente heterogêneos, se multiplicam determinados, incertos em vigor ou internamente 

contraditórios.

Uma ética da multiplicidade requer novos modos de discurso e entendimentos da 

subjetividade. Contrariamente a uma visão liberal, Rawls ou kantiana, a justiça requer atenção 

para as determinações de alguém, não afastamento deles. A busca por ou a reivindicação de 

um ponto de Arquimedes, quer através da posição original ou outra abordagem, impede em vez 

de encorajar a busca da justiça. Desde a criação de outros marcadores como essenciais para a 

constituição do sujeito "livre", não podemos operar dentro de discursos liberais sem reproduzir suas 

relações constitutivas de dominação. 

Ao invés da deliberação sobre normas objetivas de procedimento ou normas universais, 

tal ética exige antes que as pessoas relativamente privilegiadas desenvolvam a capacidade de 

se envolver em diferentes formas de escuta. Este modo de escuta é bastante diferente do véu de 

ignorância de Rawls supostamente instituído. Por trás do véu de ignorância, no método de 

equilíbrio reexivo de Rawls é necessário tomar um ponto de vista imparcial após o outro; 

imagina-se uma variedade de circunstâncias, relacionamentos ou regras vinculativas para o ser. 

A atitude requisito é a imparcialidade. Embora um indivíduo e suas próprias crenças morais sejam 

dadas ao escrutínio no processo, elas não são consideradas constitutivas do eu, nem são auto 

implicadas na sua existência. É por isso que eles podem ser exteriores, submetidos ao escrutínio 

racional e são adotados ou rejeitados, dependendo se eles cumprem o critério da 

universabilizidade. O diálogo é entre a razão e uma posição externa, a crença, a experiência, ou 

a regra que lhe é apresentada.

O modo de escuta que tenho em mente é bem diferente. Aprender a ouvir é um 

processo complexo em que é preciso repensar a própria posição e tentar ver a si mesmo através 

dos olhos dos outros. Entre os relativamente potentes, adotar uma posição tal requer empatia e 

uma vontade de ver-se como contextual, um sujeito situacionalmente determinado. É preciso 

entender-se como não exterior às relações que constituem o outro; a sua própria identidade é 

dependente de ser em referência a essas relações. Isso requer um desconfortável deslocamento 

de visão de que é mais difícil para os privilegiados do que para os subordinados, posto que os 

últimos geralmente tiveram que enxergar através dos olhos do dominante para a sua auto-

defesa.

Aqueles que são os portadores dos marcadores das "diferenças culturais" têm uma longa 

experiência com isto. A sobrevivência própria requer ver a si mesmo como os outros fazem e 

entender como os outros vêem. O ponto de vista dos outros não pode ser puramente alheio ou 

externo, uma vez que constituem efeitos. É preciso lutar com e contra isto, e a luta se torna parte 
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de sua subjetividade. Como efeitos do inconsciente, nunca se pode estar plenamente 

consciente dos efeitos daquilo que os outros vêem e das relações de poder que potencializam 

essa visão e a torna saliente. Mesmo as idéias ou os aspectos da subjetividade que parecem 

isentos de outras determinações permanecem suspeitos. Um pode nunca estar totalmente à 

vontade ou auto-conante. Descentrada, parcialmente distanciada, a subjetividade 

sobredeterminada múltipla não é um conceito pós-moderno. Colonizado e culturalmente, racial 

ou sexualmente denidos os "outros" têm sido muito familiarizados com isso (DuBois 1961, Fanon 

1967; Minh-ha 1989; Williams 1991; Lam 1994).

Pessoas privilegiadas, relativamente, também se multiplicam de maneira construída, 

mas temos mais apoios sociais para projetar ou negar aspectos indesejáveis ou desconfortáveis 

de nossas subjetividades. Certas feministas argumentam que os agentes supostamente sólidos 

(Hawkesworth, 1989) que as mulheres precisam para emular, atingir e exercer a ecácia política 

tem o poder de construir mitos sobre si mesmas e mudar determinados aspectos para outras. Um 

desses mitos é que elas possuem uma identidade estável e que suas ações reetem a liberdade, 

a autoridade e autonomia deste ser ao invés de suas posições privilegiadas dentro de relações 

assimétricas de poder. As narrativas ocidentais modernas sobre o sujeito soberano inverte as 

relações entre a racionalidade, a autonomia, a autoridade, a liberdade e o poder. Apesar de 

suas próprias reivindicações, tais sujeitos podem impor sua vontade sobre o mundo porque 

possuem o poder, não porque exercem a capacidade para a agência baseada em uma 

identidade estável. A aparência de estabilidade, autonomia e identidade é gerada e 

sustentada por relações de dominação, negação de aspectos da subjetividade e projeção de 

material contraditório em cima de outros marcadores. "O conceito de subjetividade" tornou-se 

tão problemático quanto os outros marcadores na tentativa de "nomear a si mesmos", mas não 

por causa do desejo privilegiado de evitar estender as capacidades do indivíduo para os outros 

(1990b Hartsock, 163). Enquanto os privilegiados estão relutantes em abandonar suas posições 

favoráveis, as tentativas de reivindicar subjetividade por subordinados também expõe os limites 

das narrativas sobre si mesmos. Sua dominação baseia-se em posturas muito menos lisonjeiras do 

que subjetividade. Eles nunca tiveram a "condição de sujeito", que alguns outros agora desejam 

reivindicar. O que subordinados precisam é do seu poder.

O sucesso dos projetos feministas não depende da aquisição de uma agência 

autônoma que alguns homens brancos ngem exercer. A possibilidade de práticas justas 

depende no mais completo reconhecimento das nossas multiplicidades, mutualidades e 

antagonismos e suas histórias, muitas vezes emaranhados e sangrentos. A ética feminista deve 

atender e abordar as relações de dominação entre as mulheres nos Estados Unidos e em outros 

lugares. As mulheres brancas são muitas vezes surdas às vozes dos outras e cegas para os efeitos 

de constituição da multiplicidade dentro de nossas próprias subjetividades e política. A não ser 

que haja a mais completa das explorações de nossos ódios e divisões, e a multiplicidade de 

posições como opressor e oprimido sejam integradas, qualquer pretensão intrasubjetiva, 

intersubjetiva ou de identidade de grupo ao sujeito de identidade, deve permanecer suspeita. As 

políticas de identidade não podem ser imunes a partir de um desejo de controlar os outros e 

negar o passado e os atuais conitos que permeiam os Estados Unidos contemporâneo. A 

armação da identidade implica a regulação normativa da subjetividade e, muitas vezes, a 

exclusão dos aspectos que desalojam o próprio privilégio ou a vitimização. Por exemplo, quando 

o gênero está excluído de raça, os homens negros podem desaar a delidade da "raça" das 

mulheres negras e, simultaneamente, proteger o seu poder (racialmente limitado) (Hooks 1990).  

As mulheres brancas podem negar o nosso privilégio de raça (gênero restringido), enfatizando a 

universalidade da opressão de gênero.

A justiça é prejudicada pelo domínio, e não multiplicidade (Young 1994). Falta à "nossa" 

capacidade de articular princípios justos a atenção aos vários blocos de posições. A teorização 

inovadora pode surgir uma vez que nós não mais presumimos que é necessário reivindicar uma 

posição pura de vítima oprimida ou utilizar a razão abstrata para articular princípios éticos, resistir 

à opressão ou se envolver apenas em práticas. A preocupação com as desigualdades entre as 

mulheres fortalece as reivindicações de justiça de gênero. Para termos futuros em comum, 

devemos cultivar novos amores kantianos: de diversidade, instabilidade, heterogeneidade, 

conitos e aquilo que não é solidamente ou uniformemente fundamentado. Como estes amores 
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podem ser encorajados entre os dominantes é uma questão complexa e que não pode ser 

respondida fora de contextos particulares. Nem a ética da multiplicidade pode fornecer as 

regras gerais para decidir entre os concorrentes desejos intra ou inter subjetivos. Isto requer 

primeiro a adoção de uma atitude de suspeita e desconança de cada indivíduo para com os 

seus próprios desejos e um profundo ceticismo em direção à inocência de qualquer posição 

política ou subjetiva. Trata-se de uma mudança de atitude em relação a todas as posições do 

sujeito. Em vez de produzir prerrogativas, elas instigam indagações das relações que as tornam 

possíveis e nossas próprias responsabilidades a seu respeito.

O desenvolvimento deste tipo de ética requer argumentos muito além do escopo deste 

estudo (Flax 1993; projetos compatíveis incluem Reagon 1983; Mouffe 1992; Brown 1993; Lugones 

1994; Molina 1994; Friedman 1995). Minha esperança aqui é reduzir a inuência restritiva no 

discurso feminista de um problema (identidade/diferença) que é um efeito de uma maneira de 

pensar (liberalismo), para que nossos esforços em imaginar melhores políticas possam ser mais 

produtivos.

NOTAS

1 Texto publicado no livro: Daring to be good: essays in feminist ethico-politics, ed. Bat-Ami Bar On and Ann Ferguson 
(New York: Routledge, 1998) e cedido pela autora. Tradução de Ana Carolina Eiras Coelho Soares. Docente do PPG em 
História, da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista Pós-Doc FAPEG/CAPES.

2 Professora do Departamento de Filosoa e Religião no College of Arts & Sciences da American University de 
Washington/DC. Dentre outros temas, pesquisa teoria feminista, tendo publicado, principalmente:  Thinking Fragments: 
Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West(Berkeley: University of California Press, 1990; 
paperback 1991); Disputed Subjects: Essays on Psychoanalysis, Politics and Philosophy (New York: Routledge, 1993); The 
American Dream in Black and White: The Clarence Thomas Hearings (Ithaca: Cornell University Press, 1998; paperback 
1999); Resonances of Slavery in Race/Gender Relations: Shadow at the Heart of American Politics (New York: Palgrave 
Macmillan, 2010). Fonte: http://www.american.edu/cas/faculty/ax.cfm. 

3 Termo antigo que se refere ao status legal da mulher casada, que pela lei da Common Law Inglesa era controlada, 
protegida e submissa ao marido através das obrigações legais que o contrato marital pressupunha. (Nota da 
tradutora).
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