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“Toda mulher leva um sorriso no rosto e mil segredos no coração.” 

Clarice Lispector 

(Escritora completaria 100 anos em 2020). 



Prefácio 
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O objetivo foi selecionar os melhores textos autorais de todos os 
gêneros, tanto informativo, quanto de entretenimento para homenagear as 
mulheres e, por isso, apresentamos essa coletânea tão rica e diversificada.  

Louise Ribeiro Azambuja, agradecemos a sua gentileza por entrar em 
contato com a nossa equipe e ilustrar a capa do livro. Parabéns pelo seu 
trabalho! 

A equipe da Editora Inovar homenageia todas as mulheres com muito 
respeito e admiração por sua luta diária, através dos autores e autoras que 
tão bem retrataram “Sobre Mulheres”. 

Uma ótima leitura! 
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Capítulo 1 

A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA INFERIORIDADE FEMININA NO BRASIL 
 

José Ferreira Júnior 1 
 

 
RESUMO 
Este texto discute como se deu o processo histórico de construção da inferioridade feminina na sociedade brasileira. É 
feito um apanhado histórico de como ocorreu a construção sócio-espacial do território brasileiro, trazendo-se à luz as 
ações dos sujeitos envolvidos nesse processo construtor. Mostra-se a ação da religião, no referente à relação existente 
entre sujeitos sociais, revelando o constructo da desigualdade de gênero. Trata-se de pesquisa de cunho bibliográfico e, 
como resultado, chega-se à conclusão que, no Brasil, a inferioridade feminina experimenta naturalização e, em 
decorrência disso, necessário se faz uma nova forma de educar, onde se desconstrua a ideia de superioridade 
masculina. 
Palavras-chave: Sociedade brasileira, inferioridade feminina, naturalização, educação. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

A sociedade, em seu modo de ser, é resultado de um processo de construção histórico. As práticas verificadas 

nas interações sociais revelam o que os sujeitos que fazem existir a sociedade pensam sobre si mesmos e sobre a 

realidade que os cercam. Ao todo comportamental social se dá o nome de cultura, que nada mais é que o resultado de 

um processo de construção humana. Conhecer a funcionabilidade do organismo social, suas representações coletivas, 

passa necessariamente por buscar entender como, no transcurso do tempo, se construiu essa sociedade.  

Este texto discute como se deu o processo histórico de construção da inferioridade feminina na sociedade 

brasileira. É feito um apanhado histórico de como ocorreu a construção sócio-espacial do território brasileiro, trazendo-se 

à luz as ações dos sujeitos envolvidos nesse processo construtor. Mostra-se a ação da religião, no referente à relação 

existente entre sujeitos sociais, revelando o constructo da desigualdade de gênero. Trata-se de pesquisa de cunho 

bibliográfico. Organiza-se triplicimente, mostrando os primórdios sociais brasileiro, a religião e sua influência na 

construção da submissão feminina e, a construção da superioridade masculina no Brasil.  

 
 
Os primórdios sociais brasileiro 
 
 Por serem históricos, os sujeitos sociais se revelam dinâmicos em suas práticas e as mantêm, ressignificam ou 

abandonam. Por isso, à análise e à compreensão de uma cultura se faz necessário o conhecimento sócio - histórico da 

sociedade que a fez existir (CUCHÉ, 2004). Qualquer tentativa outra de compreensão de uma representação coletiva, 

senão a adquirida pela apreensão histórica redundará em mero juízo de valor.  

Na sociedade brasileira, dentre os muitos éthos que comporta, o da superioridade do homem em relação à 

mulher é evidenciado nos dias atuais, seja porque é reivindicado, seja porque é contestado2. O fato é que se faz 

                                                           
1
 Doutor e Mestre em Ciências Sociais (UFCG); Mestrando em Ensino de História (UFRJ/URCA);  
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presente no cotidiano social e se evidencia principalmente na prática da violência contra a mulher, que se verifica 

multifacetada. 

 A compreensão dessa realidade social misógina passa obrigatoriamente pelo entendimento de como se deu o 

processo de formação sócio-espacial brasileiro, ou seja, de como ocorreu a implantação de determinados valores, quais 

sujeitos envolvidos, a que interesse atendiam e quais estratégias utilizadas para sua efetivação. 

 Quando assim se procede, faz-se remontar aos primórdios sociais brasileiros, ocorridos no século XVI, quando 

a dominação portuguesa se fez evidenciada no espaço brasileiro, tido como colônia e que era entendido como elemento 

que deveria promover benesses econômicas à sua metrópole, Portugal. O querer português vai buscar efetivação 

mediante a imposição de leis, mas principalmente a partir da busca de consenso. Ou seja, a dominação portuguesa no 

espaço colonial brasileiro não se efetuou somente pela força, mas também mediante ações que, ao nativo, chegava com 

aparência de benesse.  

Nesse agir, é de suma importância o papel desempenhado pelos padres jesuítas e, enquanto ferramenta 

utilizada, a educação. Foi mediante a educação que os valores culturais do dominador se fizeram impor aos dominados. 

Dentre esses valores, a religião de tradição judaico-cristã. Esta, por sua vez, defensora e explicitadora da superioridade 

masculina.  

  

A religião e sua influência na construção da submissão feminina   

 

 Não há consenso entre os pesquisadores acerca de quando teria surgido a religião e iniciado sua prática em 

sociedade. Concorda-se no referente ao fato de ser uma instituição social antiguíssima, que precede à existência da 

família, visto que, ainda quando da vivência do estágio de promiscuidade, quando os grupos humanos desconheciam a 

questão da consangüinidade como elemento de identidade familiar, já se verificava a presença da religiosidade entre os 

homens, sendo isso verificado no ato de enterrar os mortos com os seus pertences, prática que, segundo Burns, Lerner e 

Meachan (2006), ocorrida no Paleolítico, já apontava para a existência de crença em uma vida pós-morte.   

 Independente do que se pense sobre o surgimento social da religião, existe consenso, sociologicamente 

falando, de ser a religião uma construção social perpassada pela moral e, por isso, é expressão do querer coletivo, uma 

vez que a moral se mostra como sendo um conjunto de normas, aceitas livre e conscientemente, que regulam o 

comportamento individual e social dos homens.  

Moralmente construída, a religião se mostra ferramenta eficaz no processo socializador. Assim, no que diz 

respeito à cristalização daquilo que o coletivo social definiu como correto, essa instituição se presta a legitimar e, em não 

poucos casos, a naturalizar. Diante disso, segundo Silva (1992, p. 71), “a religião tem sido um dos elementos 

fundamentais na reafirmação da representação do feminino como imperfeito e inferior, exposto ao mal e à submissão ao 

homem”. Eis, dessa forma, a utilização do sagrado para a concretização do que humanamente foi idealizado e, por 

conseguinte, visa a um fim previamente pensado, que atende a interesses específicos. 

                                                                                                                                                                                                   
2
 Reivindicação e contestação da superioridade masculina são vistas nas ações promovidas, por exemplo, pela Bancada 

Evangélica no Congresso Nacional e pelo Movimento Feminista, respectivamente;  
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 No hemisfério Ocidental, onde se localiza o Brasil, o cristianismo é prevalecente e, a reboque, traz o 

desfavorecimento feminino, em decorrência de a religião cristã ter como lastro fundante o judaísmo. Assim, “proveniente 

do judaísmo – religião que prioriza o homem em detrimento da mulher -, o cristianismo é mantenedor de várias práticas 

presentes no credo judeu, sendo a supremacia do homem sobre a mulher uma delas” (FERREIRA JÚNIOR; SANTOS, 

2010, p. 2) 3. 

No transcurso da história, pregadores e doutrinadores cristãos, católicos ou protestantes, alicerçados em 

passagens bíblicas tidas como declaradoras da plena submissão da mulher ao homem, como, por exemplo, a que se 

encontra na Carta aos Efésios, de autoria de Paulo, o apóstolo: 

 
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor; porque o marido é o 
cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja [...] Como, porém, a Igreja está sujeita 
a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas aos seu marido (Os negritos são 
nossos).4 
 

 

O argumento paulino se embasa na hierarquia que se defende no escrito bíblico: o senhorio da Divindade e 

submissão da humanidade. Levando-se em conta ser o conhecimento religioso infalível, uma vez que quem o vivencia o 

entende como sendo algo que provém de alguém a quem não se remete refutação, verifica-se ser significativa a 

probabilidade da adequação das mulheres à condição de submissão ao homem. Sendo a Bíblia tida como regra única de 

fé e prática pelos cristãos, a vivência do que s encontra em suas páginas, sem que haja preocupação exegética, revela-

se capital simbólico considerável (BOURDIEU, 2010). Diante disso, ser mulher cristã protestante é ser mulher submissa 

ao marido. 

Também se verifica a ação do papado na busca da naturalização da inferioridade feminina em relação ao 

homem. O Papa Leão XIII, quando escreveu a Bula Rerum Novarum5, expressa a posição da Igreja cristã católica no 

referente à condição da mulher na relação entre os gêneros. Veja-se o dito em tal documento, em 1891  

 
Trabalhos há também que não se adaptam tanto à mulher, a qual, por natureza, destina-se, de 
preferência, aos arranjos domésticos que, de outro lado, salvaguardam admiravelmente a honestidade 
sexual, correspondendo melhor, pela própria natureza, ao que pede a boa educação e a 
prosperidade da família. (Negritos são nossos). 

 

 As partes negritadas acima apontam para a tentativa de se querer inculcar nos fiéis o fato de a mulher 

naturalmente ser destinada a uma posição específica na relação que trava com o gênero masculino. Ou seja, procura-se 

dar a uma construção social, uma invenção humana (inferioridade feminina), a condição de algo natural, inato às 

mulheres e, consequentemente necessário de ser vivenciado. 

 Diante do exposto, verifica-se a importância instrumental da religião no referente à condição de subalternidade a 

mulher em relação ao homem, bem como da ação de desmandos deste em relação àquela.  

                                                           
3
 A parte Ocidental do planeta é considerada opcionalmente. Deve-se lembrar que também na parte Oriental do globo, a 

religião é utilizada, em vertentes diferenciadas do cristianismo, para legitimar a dominação masculina;                         
4
 Efésios, 5:22-24; 

5
 “Acerca de Coisas Novas” ;Documento escrito em 1891,  numa tentativa papal de fazer frente às idéias marxistas 

expressas no Socialismo científico; 
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A construção da superioridade masculina no Brasil 

 
 É consenso que o primeiro documento existente sobre o Brasil é a Carta de Achamento do Brasil, de autoria de 

Pero Vaz e Caminha, responsável pela escrita dos acontecimentos da expedição comandada pelo fidalgo português, 

Pedro Álvares Cabral.  O documento foi lavrado em terras brasileiras, logo da chegada dos comandados de Cabral, e foi 

endereçada ao rei de Portugal, à época, D. Manoel I, o Venturoso. Na carta está explícita a intencionalidade do 

conquistador, que era a de imprimir seus quereres culturais aos nativos: 

 
Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo 
cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto 
se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido 
que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa 
fé [...] E portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da 
salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. (Negritos são nossos). 

 
 O fragmento da Carta de Achamento do Brasil exposto acima, além de claramente demonstrar etnocentrismo 

(LARAIA, 2011), anuncia que prevalecerão as concepções cristãs na nova terra de domínio português. Disso se deduz, 

que dentre os desdobramentos decorrentes da profissão da fé cristã, encontra-se a imposição da submissão da mulher 

ao homem. Assim, de maneira embrionária, já se verifica a que condição a mulher brasileira estaria destinada: a de 

submissa a os quereres do homem, fosse seu pai, seu irmão ou seu marido (DEL PRIORE, 2011). 

  Os reflexos do medievalismo europeu ocidental, vivenciado entre os séculos V e XV, fariam-se visíveis no 

espaço colonizado brasileiro. A Igreja, em sua tarefa de garantir dominação ideológica da fé cristã em sua vertente 

católica, na pessoa dos jesuítas, tomaria as rédeas da educação na colônia e, nesse agir, punha a mulher em situação 

de desfavor social, como atesta Araújo (2009, p. 45,46) apud Ferreira Júnior; Santos (2010, p.2): 

 
A todo-poderosa Igreja exercia forte pressão sobre o adestramento da sexualidade feminina. O 
fundamento escolhido para justificar a repressão era simples: o homem era superior, e, 
portanto cabia a ele exercer a autoridade [...] De modo que o macho (marido, pai, irmão etc.) 
representava Cristo no lar [...]  Já que a mulher partilhava da essência de Eva, tinha de ser 
permanentemente controlada. (Os negritos são nossos). 
 

Desse modo, no Brasil, mais especificamente em sua parte Nordeste, lugar onde se principiou a colonização 

portuguesa, à mulher coube uma socialização que se voltava para a subalternização ao homem. Se fosse filha de senhor 

de engenho, cabia-lhe, quando muito, aprender somente a ler e escrever. Cabia-lhe, principalmente, o aprendizado das 

chamadas prendas domésticas (cozinhar, bordar etc.) e aguardar o casamento que seu pai lhe arranjasse.  

Casar-se estava divorciado de existir pautado em sentimentos. Ou seja, não cabia aos noivos exteriorizar seus quereres. 

No caso da mulher, esta era oferecida a um homem, dono de terras ou filho de dono de terras. O que se pretendia era, 

através do casamento, garantir a união das famílias e, com ela, a junção das terras pertencentes às partes envolvidas na 

transação. Veja-se o dito por Falci (2009, p. 256): “O casamento sempre foi antes de tudo um compromisso familiar, um 

acordo, mais do que um aceite entre esposos”.  

Assim, não se verificava, na grande maioria das vezes, a existência de qualquer afeto entre os nubentes. Casos 

houve em que os noivos se conheceram no dia do casamento. Agora, deixava de existir o tratamento “senhor meu pai” e 
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passa a existir o de “senhor meu marido” (ARAÚJO, 2009). Ou seja, há a mudança de situação civil, mas permanece a 

situação de inferioridade. Percebe-se, dessa forma, que a relação marital se pautava na autoridade do marido.  

Referente à intimidade do casal, cabia à mulher somente aquiescer aos quereres do marido. Não lhe era 

facultado qualquer que fosse a opinião na questão sexual. Estava ali para cumprir as obrigações de esposa, nisso sendo 

instigada a se adequar pela rígida fiscalização da Igreja. Por sua vez, o marido prestava-lhe a obrigação que lhe cabia: 

gerava filhos para garantir a continuidade do seu nome na posteridade. Inexistia qualquer preocupação de sua parte com 

os quereres da esposa. Assim, excetuando-se os dias de impedimento (período menstrual), todo e qualquer momento 

que quisesse sexo, a esposa deveria estar pronta para servi-lo (DEL PRIORE, 2011). 

O sexo como recreação, ou seja, o sexo prazeroso, o homem branco, na grande maioria das vezes, o obtinha 

junto às negras escravas ou libertas (FREYRE, 2004). A mulher, sua esposa, de tudo era sabedora. Não lhe podendo 

questionar, aquiescia ao comportamento promíscuo do marido. No máximo, o que protagonizava como reação ao fato de 

ser preterida em relação a negras escravas pertencentes ao seu marido, era vingar-se da negra com quem seu marido 

se deitava (CAMPOS, 2008).  

Esse vingar-se se limitava a mandar castigá-la e, não raro, promover-lhe mutilações, principalmente no rosto. 

Não levava o castigo ao ponto de promover a morte da negra. Isto não lhe era permitido pelo senhor seu marido, uma 

vez que era significativamente alto o preço de um escravo A permissão para esse agir da esposa funcionava como uma 

espécie de “mimo” do marido para lhe acalmar a ira (CAMPOS, 2008). Esse fato, porém, não era prática costumeira. O 

que prevalecia era o agir do marido sem qualquer satisfação a ser dada e sem qualquer permissão de contestação às 

suas práticas. 

Somado à forçada aquiescência à infidelidade do marido, também havia o fato de que, à mulher, não era 

permitido dar qualquer opinião nos negócios realizados pelo senhor seu marido. Assim, qualquer que fosse a ação do 

marido, à esposa cabia a obrigatoriedade de aceitar. Sobre isso, afirma Falci (2009, p. 259): 

 

Por ocasião do casamento, o pai costumava adiantar parte da herança da filha ao genro. Vale 
lembrar que os maridos tinham “poder marital” sobre tais heranças, que, em muitas 
circunstâncias foram totalmente destruídas ou dilapidadas em detrimento do desejo de suas 
esposas.  

 
 Convém lembrar que somente com a instalação do modelo republicano, em 1889, mais principalmente com a 

promulgação da Constituição de 1891, quando se declarou a laicização do Estado brasileiro e criou-se o casamento civil, 

foi que a mulher pôde passar a opinar nos negócios feitos por seu marido, uma vez que a venda e a compra de um bem 

imóvel necessitava de sua assinatura para que fosse concretizada. 

O fato de ter que constar a assinatura da esposa no documento, principalmente de venda pertencente ao 

patrimônio do casal, todavia, não se constituía elemento determinante para que a mulher recusasse assinar e, com isso, 

impedisse a concretização do negócio. Na grande maioria das vezes, prevalecia o querer do marido, obrigando-a a 

assinar, ou, de outra forma, a concordância passiva da esposa que, mesmo não concordando com o negócio realizado, 

assinava. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 O espaço de tempo republicano continuou palco dos desmandos masculinos. Nenhum dispositivo legal havia 

que pudesse estabelecer limite à violência protagonizada pelo homem em relação à mulher. Esse agir violento ia desde a 

imposição dos quereres masculinos relacionados ao cotidiano do casal, como já foi dito anteriormente, até a violência 

exteriorizada por agressões físicas, sexuais, psicológicas e patrimoniais. 

 Somente no início do século XX, em 2006, depois de luta aguerrida das mulheres organizadas, veio a existir um 

dispositivo legal que promove enfrentamento à violência sofrida por mulheres, no Brasil. No ano citado, foi promulgada a 

Lei nº 11 340 / 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Nada obstante a rigorosidade do dispositivo legal, ainda se 

verifica recorrência de violência contra a mulher, muitas vezes exteriorizada por feminicídios.  

Vivencia-se, no Brasil, uma naturalização da violência contra a mulher promovida por homens. Isto decorre da 

absorção de valores, quando do processo de socialização. Ou seja, é mediante a educação assistemática que se 

introjeta na criança do sexo masculino o entendimento de que o homem é superior à mulher, sendo isso muitas vezes 

reforçado na educação sistemática. 

Assim, embora exista enfrentamento legal, a violência contra a mulher, em seus diversos modos, tende a 

continuar, visto que, somente mediante uma nova forma de educar é que se pode construir uma nova forma de se ver a 

relação social entre homens e mulheres. O dispositivo legal não é suficientemente capaz de impedir a prática de algo que 

culturalmente foi enraizado. 
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RESUMO 
O conceito de felicidade é constantemente objeto de estudo de pensadores no decorrer da história da filosofia e, na 
era patrística latina, é possível dizer que esteve bastante presente, sobretudo nos escritos de Agostinho de Hipona. 
Contudo, objetiva-se demonstrar e explanar a importância da intervenção feminina para a formulação da tese 
agostiniana demonstrada na obra A Vida Feliz, a qual contou com a colaboração de Mônica, mãe do autor. Haja vista 
que ela é a personagem que Agostinho cita por primeiro entre os presentes, e a ela se refere com gratidão ímpar, faz-
se necessário percorrer todo o itinerário do diálogo ocorrido entre Agostinho e seus convivas por ocasião do banquete 
natalício do mesmo, a fim de comprovar o quanto a presença materna e feminina foi indispensável para o andamento 
e conclusão do colóquio registrado no livro, no qual é possível perceber que mãe e filho conduzirão a formulação 
principal do conceito. As intervenções de Mônica – sobretudo no que tange a responder Trigésio e Licêncio, na época 
discípulos e concidadãos do filho – afirmam que, pelo menos no contexto do diálogo A Vida Feliz, não é possível ser 
feliz se não se tem o bem que se deseja. Essa tese de Mônica provém apenas da sabedoria divina, como crê 
Agostinho, mas, de modo inusitado, coincide com certas palavras de Cícero no Hortêncio. Segundo Agostinho, a 
felicidade consiste em ter Deus. A partir da definição de felicidade iniciada por Mônica, Agostinho investigará o que se 
deve considerar bem e chegará, por fim, à refutação de que a felicidade consiste unicamente na posse de bens 
efêmeros e temporais, e para isso contará com a colaboração direta de seus discípulos e do filho, Adeodato, os quais 
ajudarão a concluir que, possuindo o bem que é Deus, o homem vive bem e cumpre o querer do Altíssimo. Nesse 
sentido, Mônica contribui, portanto, com a concepção agostiniana de que ser feliz é ter Deus como amigo. 
Palavras-chave: Felicidade; Agostinho; Mônica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O percurso para a conceituação de felicidade na filosofia vem desde a Antiguidade, e é possível 

perceber, por exemplo, uma relevante preocupação dentre pensadores expoentes como os clássicos 

Sócrates, Platão e Aristóteles, os quais, de acordo com Frangiotti, combatendo visões puramente 

materialistas, afirmavam que “[...] a posse do bem supremo [a saber, a felicidade], consiste em aperfeiçoar-

se como homem, ou seja, em desenvolver aquelas atividades que diferenciam o homem de todas as outras 

coisas.”2 Contudo, foi a partir do contato com as obras do autor Cícero, fato este que influenciou deveras no 

despertar de seu interesse pela filosofia, que Agostinho de Hipona passou a dedicar-se à busca pela 

                                                           
1 Pós-Graduando em Docência no Ensino Superior (UNIFACS); Bacharel em Administração de Empresas (UVA); 

Graduando em Licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA; membro do Grupo de 

Pesquisa sobre Filosofia Medieval – GPFIM e do Grupo de Estudos de Latim e Filosofia Medieval – GELFIM, sob a 

orientação do Prof. Dr. Fabricio Klain Cristofoletti. 
2
 A Vida Feliz.1998, pp. 62-63. Introdução de Roque Frangiotti. 
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verdade, como pela conceituação da felicidade, embasando-se, principalmente na obra Hortênsio, na qual, 

segundo Frangiotti, Cícero propusera uma espécie de ecletismo filosófico ideal e temperado após analisar 

criticamente os erros de todas as escolas e seitas filosóficas3. Para tanto, durante seu festim de aniversário 

– ocasião em que se encontravam presentes: sua mãe Mônica4, o filho Adeodato, os discípulos Trigésio e 

Licêncio, além do irmão Navígio e os primos Lastidiano e Rústico; Agostinho lançou tal questionamento5, 

fato que deu origem a um colóquio de três dias, o qual é narrado na obra A Vida Feliz, dedicada pelo autor 

a Mânlio Teodoro6, e que será abordada no presente artigo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Ao iniciar sua discussão, Agostinho propôs que o ser humano seria composto de alma e corpo e se 

haveria alguma dúvida a respeito entre os presentes. Como Navígio demonstra hesitou em tal certeza, a 

partir daí, passa-se a tentar compreender o fato. Primeiramente, Agostinho se vale do seguinte 

comparativo: da mesma forma em que existe um alimento para o crescimento do corpo, deveria haver 

também um para a alma. É nesta hora que se dá a primeira intervenção de Mônica, ao proferir que “[...] não 

existe outro alimento para a alma que não seja o conhecimento das coisas e a ciência.”7 Certamente que há 

que se levar em consideração um detalhe de suma importância na fala da santa: para que a alma seja 

fortificada, parece ser necessária uma junção dos dois pré-requisitos, haja vista que nem todo 

conhecimento vem a ser bom para a alma, já que às vezes pode fazer dano à mesma. Em outras ocasiões, 

tal conhecimento demonstra-se falso, ou seja, não tem bases concretas, sendo fruto de meras opiniões a 

respeito. Agostinho retomará futuramente tal discussão quando questiona se “[...] os espíritos desprovidos 

de cultura e instrução estão como que em jejum e famintos.”8 Voltando à colaboração de Mônica, sendo que 

Trigésio não a compreendera, ela completa: 

                                                           
3 cf. A Vida Feliz.1998, p. 62. Introdução de Roque Frangiotti. 
4 Em A Vida Feliz I,6: Mônica é citada por primeiro por Agostinho. Curiosamente, os demais membros da família, 

com exceção do irmão Navígio são citados por último, em sequência: Lastidiano e Rústico (primos) e Adedodato 

(filho). A citação a Mônica é acompanhada de um louvor: “[...] primeiramente, nossa mãe, a cujos méritos, estou 

persuadido, devo tudo o que vivo.” (Ibidem) 
5 O questionamento que abre o diálogo se dá em II,7: “Será evidente a cada um de vós, que somos compostos de alma 

e corpo?” A partir de tal sentença, Agostinho conduzirá à formulação de seu conceito de felicidade, tendo como 

grande aliada a intervenção constante de Mônica. 
6 Posteriormente, nas Retractationes I,2, Agostinho demonstra arrependimento por haver louvado em demasiado a 

Mânlio Teodoro, e corrigirá a conclusão proposta em A Vida Feliz (cf Retractationes 3), como será abordado mais 

adiante. 
7 II,8 
8 Ibidem. 
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Pois ainda hoje, tu mesmo nos mostraste como e de onde a alma tira o seu alimento. 
Posto que, pouco após o início da refeição, disseste que não tinhas notado de qual prato 
nós nos tínhamos servido. Isso porque, certamente,pensavas em não sei quê. Entretanto, 
não te privaste de tomar com as mãos e a boca sem prestar nenhuma atenção? Assim, 
acredita-me, é de tais alimentos, isto é, das próprias ideias e pensamentos que a alma se 
alimenta. Tomara que ela chegue a aprender algo por esse meio9. 

 

Contextualizando a fala da mãe de Agostinho, nota-se que mesmo perdido em seus pensamentos, 

Trigésio se serve sem prestar atenção - talvez por impulso, como os próprios animais o fazem, ou mesmo 

hábito. Quando seu raciocínio volta única e exclusivamente ao festim, ele já não sabe de qual prato comera. 

O que Mônica pretende demonstrar é um exemplo de que neste momento que ele poderia estar se 

alimentando duplamente: alma e corpo, e ainda faz votos para que a alma possa ser fortificada e se 

desenvolva com aquilo que ele pensava. Ora, a alma se alimenta de ideias sem saber nem muitas vezes 

questionar de onde elas vêm. 

Num segundo momento da obra, iniciará Agostinho a construção do conceito propriamente dito de 

felicidade ao questionar se o objetivo do homem era ser feliz e se é possível dizer se aquele que não tem o 

que almeja seja alguém feliz. Diante da resposta negativa, eis que Mônica novamente intervém, 

pronunciando a seguinte sentença: “Sim, se for o bem que ele apetece e possui, será feliz. Mas, se forem 

coisas más, ainda que as possua, será desgraçado.”10 Aqui, se encontra mais uma louvação de Agostinho à 

mãe, ao dizer: “[...] alcançaste, decididamente, o cume da Filosofia.”11 Ora, tendo em vista que ele percebeu 

uma forte semelhança entre as palavras da santa e as do filósofo Cícero na obra Hortênsio, que consiste 

em: 

 
“Há certos homens — certamente não filósofos, pois sempre prontos a discordar — que 
pretendem ser felizes todos aqueles que vivem a seu bel-prazer. Mas tal é falso, de todos 
os pontos de vista, porque não há desgraça pior do que querer o que não convém. És 
menos infeliz por não conseguires o que queres, do que por ambicionar obter algo 
inconveniente. De fato, a malícia da vontade ocasiona ao homem males maiores do que 
a fortuna pode lhe trazer de bens”12 

 

 Não cabe dúvida que Agostinho reconhecia na mãe uma grande autoridade, autoridade esta 

provinda de uma fonte divina. E, complementando o raciocínio de Mônica, ele recorda que o homem que faz 

de suas posses o objeto da felicidade não é feliz porque estaria sempre almejando algo a mais do que já 

possui.13 Sendo assim, eis que surgem duas proposições que parecem parecem ser algo bastante lógico, 

porém de suma importância para o desenlace da conclusão: que seria infeliz quem não é feliz e, se quem 

                                                           
9
 Ibidem. 

10
 II,10. 

11
 Ibidem. 

12
 Ibidem, grifos meus. 

13
 Ibidem. 
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não possui o que deseja vem a ser infeliz.”14 Ora, parece ser necessário que, ao homem, para que alcance 

a felicidade, que se busque “[...] um bem permanente, livre das variações da sorte e das vicissitudes da 

vida.”15 Neste momento, Trigésio recorda que há homens que têm tudo quanto lhes apetece e vivem muito 

bem, porém Agostinho lhe refuta ao dizer que mesmo a estes, não é possível uma vida feliz se estão em 

constante temor de perder suas posses. É quando ocorre mais uma intervenção da figura feminina presente 

no colóquio, com as palavras aqui descritas: “[...] ainda que alguém tivesse a certeza de não perder tais 

bens frágeis, contudo, nunca viria a se contentar com o que já possui. Portanto, a pessoa seria infeliz pelo 

fato de querer sempre mais.”16 Em outras palavras, as ambições do ser humano nunca estariam satisfeitas, 

ainda que fosse desconsiderado o temor da perda dos bens temporais. Ao ser questionada sobre se 

houvesse ao homem um limite de suas ambições, vivendo de modo satisfatório com seus bens; se isso o 

tornaria feliz, Mônica responde: “[...] não seriam essas coisas que o tornariam feliz, mas a moderação de 

seu espírito.”17 

 Tal resposta remete o leitor à discussão ocorrida no trecho II,8, a respeito de espíritos ignorantes 

estarem como que em jejum e famintos, e Trigésio afirma que estariam “[...] antes, cheios de vícios e 

maldades.”1818 Agostinho explana o assunto da seguinte forma: 

 
Os antigos justamente queriam que fosse chamada malignidade essa decomposição que 
é mãe de todos os vícios, pois vem a ser o nada e o vazio. E a virtude contrária a tal vício 
denomina-se moderação, temperança ou frugalidade. Esse termo vem de fruges e tem o 
significado de frutos. Evoca assim uma espécie de fecundidade provinda ao espírito 
graças a essa virtude. [...] Por isso, os homens sujeitos ao vício da malignidade (nequitia) 
são chamados “perdidos”. Ao contrário, quando existe algo que perdura, se mantém, 
não se altera e sempre fica semelhante a si mesmo, aí está a virtude. E o elemento 
mais importante e particularmente belo da virtude é a chamada temperança ou 
frugalidade.19 

 

 Ora, o que vem a ser este algo constante e imutável, sempre a si mesmo semelhante, no qual está 

contida a virtude, ou seja, a temperança, e que vem a ser o objeto de busca daqueles que querem ser 

felizes? São estes atributos de Deus, os quais levam Agostinho, juntamente com seus convidados a 

concluir que só quem possui a Deus é feliz20. Porém ainda se trata de uma conclusão parcial. Logo, o autor 

questiona seus convivas sobre qual os pré-requisitos para se possuir Deus, e obtém as seguintes 

respostas, juntamente com os seus defensores: I) necessário é viver bem, defendida por Licêncio; II) 

necessário é cumprir a vontade de Deus, de acordo com a opinião de Trigésio e apoiado por Rústico e 

                                                           
14

 II,11. 
15

 cf. Ibidem. 
16

 Ibidem. 
17

 Ibidem. 
18

 II, 8. 
19

 cf. Ibidem, grifos meus. 
20

 II, 11 
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Lastidiano; e III) necessário não ter em si o espírito imundo, posicionamento proposto por Adeodato e 

Navígio. Mônica concordara com as três proposições, embora a terceira lhe agradasse mais.21  

Retomando o assunto do colóquio, a esta ocasião, Licêncio alega que “[...] quem não possui o que deseja 

pode ser plenamente feliz.”22 Porém, quando Agostinho ordena que a sentença proferida fosse anotada pelo 

estenógrafo tal qual fora dita, o conviva busca voltar atrás, e mesmo suas tentativas de escusa foram 

anotadas, o que vem a comprovar que as intervenções maternas durante o colóquio não são fruto de uma 

mera ficção criada pelo autor de A Vida Feliz, mas que ocorreram de fato.    

 Tendo, pois, anteriormente, sido definido que a ciência e o conhecimento são os alimentos da alma, 

Mônica, como grande co-protagonista do enredo, juntamente com o filho, torna-se responsável por concluir 

que, na visão agostiniana, os acadêmicos não seriam felizes, a partir do seguinte trecho: 

 
Sorri para minha mãe. Ela, então, com uma liberdade não possuída pelos outros, deu 
como que uma ordem para que fosse tirado da dispensa o que faltava na ocasião: — 
Dize, pois, e explica-nos quem são esses acadêmicos e o que pretendem eles. Expliquei, 
breve e claramente, a fim de que ninguém ficasse sem os conhecer. E ela concluiu então: 
— Tais homens são uns epiléticos (caducarii)!23   

 

Assim sendo, ao reavaliar as três afirmações a respeito dos pré-requisitos para a posse de Deus 

propostas pelos convivas, Agostinho reflete que as duas primeiras, defendidas por Licêncio e Trigésio, 

respectivamente, significavam o mesmo, tendo em vista que “[...] quem vive bem faz a vontade de Deus; e 

quem faz o que Deus quer vive bem. Não constituem coisas diferentes: viver bem e fazer o que agrada a 

Deus.”24. Faz-se necessário salientar, contudo, que viver bem não é sinônimo de ter uma vida próspera em 

bens materiais, mas em valores espirituais. Ao avaliar a afirmação proposta por Adeodato (III), encontrou-se 

duas possíveis interpretações sobre o espírito imundo: a) o que provindo “[...] de fora, invade a alma, 

perturbando os sentidos, a ponto de provocar na pessoa uma espécie de loucura”25 e que, para que seja 

expulso, é necessário um ritual de exorcismo; e b) “[...] toda alma impura, isto é, manchada por vícios e 

erros.”26 Quando questionado sobre quem estaria isento do espírito impuro, Adeodato afirma que é “[...] 

aquele que vive castamente.”27 A partir da compreensão do filho, Agostinho conclui que as três opiniões são 

a mesma.28 

                                                           
21

 II, 10 
22

 II, 15. 
23 II, 16. A palavra epiléticos aqui está empregada no sentido instáveis. Agostinho o explicará da seguinte forma: 

“Servira-se de palavra vulgar, com a qual são designadas as pessoas vítimas desse mal.” (Ibidem) 
24

 III, 18 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. Aqui, Adeodato compreende por casto não somente aquele que se abstém do pecado da carne, porém numa 

definição mais ampla, os castos são todos aqueles que só têm olhos para Deus e o amam com amor indiviso. Nas 
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Porém, ainda se trata de uma conclusão parcial. Finalmente, Agostinho pergunta se é vontade de 

Deus que o homem o busque. Diante de uma resposta afirmativa, eis uma espécie de paradoxo: então o 

espírito impuro poderia buscar a Deus, haja vista que quem busca a Deus não pode levar uma má vida? É 

quando acontece mais uma intervenção materna, ao proferir:  

 
“[...] ninguém pode chegar a Deus sem o ter procurado antes! Quanto a mim, [...] parece-
me que não há ninguém que não possua a Deus. Entretanto, aquele que vive bem possui 
a Deus como um amigo benévolo, e quem vive mal, como alguém que lhe é distante. [...] 
Acrescenta então o termo “benévolo”. (Isto é: será feliz quem possui a Deus como 
amigo.)”29  
 

 Para Mônica, há uma diferença crucial entre possuir a Deus e não estar sem ele. Na primeira, 

encontram-se aqueles que consideram a Deus como um amigo íntimo, já na segunda, se expressa uma 

espécie de obrigatoriedade de a criatura em ser submissa de alguma forma às leis do Criador, haja vista 

que:  

 
[...] quem vive bem possui a Deus, e de modo propício. Quem vive mal possui a Deus, 
mas como distante (infestum). E quem quer que esteja à procura, sem todavia o ter 
encontrado ainda, não possui a Deus nem propício nem molesto. Contudo, não está sem 
Deus.30 

 
 Por fim, diante do questionamento que se Deus é benévolo para com aqueles aos quais Ele 

favorece, ou seja, as pessoas que o procuram, encaminha-se para a conclusão final do colóquio, tendo em 

vista que Agostinho propusera serem felizes também aqueles que ainda buscam a Deus. Contudo, de 

acordo com a objeção de Mônica de que aquele que não possui o desejado não possa ser feliz, pareceu-se 

encontrar uma espécie de três distinções:  

 
[...] todo o que encontrou a Deus e o tem benévolo é feliz. Todo o que ainda busca a 
Deus tem-no benévolo, mas ainda não é feliz. E, enfim, todo o que se afasta de Deus, 
por seus vícios e pecados, não somente não é feliz, mas sequer goza da benevolência 
de Deus.31 

 
Assim sendo, foi proposta uma última questão: se a infelicidade consiste na carência, 

questionamento este que se encontra já no início de III,22. Diante da resposta afirmativa, Licêncio reflete 

que a felicidade seria, no caso, a plenitude.32, haja vista que “[...] não existe meio-termo entre miséria e 

                                                                                                                                                                                             
Retratações, Agostinho admite que somente é possível a vida feliz após a morte, haja vista que neste contexto apenas, 

seriam as almas purificadas dos vícios e pecados. 
28

 Ibidem. 
29

 III, 19 
30

 III, 21 
31

 Ibidem, grifos meus. 
32

 IV, 30 
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felicidade, [...] entre o feliz e o infeliz como entre o vivo e morto não cabe estado intermédio.”33 É quando 

Mônica assenta a seguinte proposição: 

Contudo não vejo, e ainda não compreendo bem, como se pode separar indigência da 
infelicidade. Porque esse Orata ainda que fosse rico e, como dizíeis, nada ambicionasse 
a mais, acontece que pelo fato mesmo de temer a perda de todos os seus bens, 
encontrava-se na indigência. Faltava-lhe justamente a sabedoria. E, então, haveríamos 
de declarar ser alguém indigente por lhe faltar dinheiro e riquezas e não por lhe faltar a 
sabedoria?34 
 

Assim sendo, tem-se que a maior de todas as carências é a falta de Sabedoria35 e que, para ser 

feliz, necessário é possuir a Sabedoria, o que equivale a viver castamente36, e que a verdadeira Sabedoria, 

nos vem de Deus, dele procede e para Ele regressa37, já que tal Sabedoria é a Verdade (ou seja, o Filho), 

encerrando em si a Suma Medida (a saber, o Pai), sendo aquela gerada por esta, e esta manifestada por 

aquela.38 Por isso, concluiu-se finalmente que a verdadeira felicidade é a comunhão plena com a 

Santíssima Trindade, pois que nos permitirá conhecer: “[...] por quem somos guiados até à Verdade (o Pai); 

[...] de qual Verdade gozamos (o Filho); [...] e por qual vínculo estamos unidos à Suma Medida (o Espírito 

Santo)”39 Ora, a Sabedoria é a justa medida da alma, ou seja, é a partir dela que a alma humana será 

fecunda. Ela é a fonte das virtudes40. Mônica finaliza suas intervenções ao proclamar: “[...] eis, sem 

nenhuma dúvida, a vida feliz, e essa é a vida perfeita. Tenhamos confiança que poderemos ser levados a 

ela, prontamente, graças à fé sólida, à alegre esperança e à ardente caridade”41. Neste momento, Mônica 

cita as três virtudes teologais, as quais só podem ser conferidas ao ser humano pelas mãos de Deus.42 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebe-se, pois, no decorrer de todo o colóquio descrito em A Vida Feliz, uma espécie de 

protagonismo e suma importância da figura feminina presente em Mônica, mãe do autor, pois graças às 

                                                           
33

 IV, 24 
34 IV,27 
35

 IV, 27 
36

 IV, 33 
37

 cf. Jo 13,3 
38

 cf Jo 1,1-3 
39

 Conclusão final da obra exposta em IV, 35. Posteriormente, nas Retratações, Agostinho afirmará que em vida 

nunca ninguém será feliz, só no contexto pós-morte, pois lá haverá uma possível comunhão plena com Deus. 
40

 IV, 32 
41

 IV, 35 
42

 Neste momento em que Mônica cita as virtudes teologais, é possível perceber uma semelhança com o que escrevera 

Paulo no Hino à Caridade (1 Cor 13, 9-13): "A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o 

que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, 

raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um 

espelho, confusamente; mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte; mas então conhecerei totalmente, 

como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é a caridade." 
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suas providenciais intervenções, como já dissera Agostinho, ricas de uma Sabedoria provinda do alto, foi-se 

possível chegar à conclusão a respeito da felicidade. Justo é salientar também que, de acordo com a 

conclusão apresentada na obra estudada no presente artigo, por ter seu espírito devotado a Deus e viver 

em uma constante busca pela Sabedoria e virtudes do Altíssimo (leia-se, temperança, moderação e 

frugalidade), conservando em si as teologais através de um relacionamento benévolo com Deus, Mônica foi 

feliz. 
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Capítulo 3 

A EXCLUSÃO DE TEXTOS DE AUTORIA FEMININA DO CÂNONE LITERÁRIO BRASILEIRO 

 

Antonia Rosane Pereira Lima 

 

RESUMO: Pretende-se, neste estudo, abordar alguns aspectos relacionados à teoria literária no que diz respeito à 
conceitualização da literatura, ao cânone literário, bem como exemplificar como as obras de autoria feminina ficaram 
esquecidas/excluídas da historiografia literária, sobretudo no século XIX, época em que tal produção ocorreu por meio 
da superação de inúmeras barreiras impostas pela elite letrada (masculina) brasileira.  
PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Cânone; Escrita feminina. 
 

 

 

A procura pelo significado do que seria a literatura consiste em uma discussão há muito tempo 

formulada e sem uma definição específica por parte da teoria. Sabe-se que ela se constitui como uma 

manifestação de cunho artístico em que se trabalha com a linguagem (oral ou escrita) a partir da expressão 

de uma cultura, tempo ou época, a fim de provocar alguns efeitos de sentido nos leitores (ou ouvintes). 

Porém, conforme postula Jonathan Culler (1999), tal definição parece não ser uma questão primordial para 

a teoria literária.  

De acordo com o teórico, o fato de a teoria mesclar ideias oriundas de diversos ramos como a 

filosofia, a história, a psicanálise, dentre outras áreas, faz com que não se atribua demasiada importância à 

definição de literatura em sua singularidade, isto é, de maneira isolada. Isso se dá porque há uma infinidade 

de projetos críticos em que estudantes e professores podem trabalhar, utilizando tanto textos literários 

quanto não-literários, e tais produções também podem ser estudadas em conjunto, sem que se faça 

nenhuma exclusão.  

Sobre a literatura e suas implicações, no capítulo intitulado História da Literatura, José Luís Jobim 

(1992) tece comentários acerca dessa vertente artística e as múltiplas complexidades que a envolvem. A 

primeira delas diz respeito ao próprio significado da palavra “Literatura”, a qual, segundo ele, a História da 

Literatura procura investigar as representações construídas ao longo do tempo para defini-la. Isso ocorre 

porque a civilização ocidental, de acordo com cada época e baseada em diversos modelos e critérios, 

concebeu a literatura de uma maneira.  

Nesse mesmo viés, a ideia de “literariedade” é outra discussão importante para se buscar um 

consenso do que seja a literatura. Caso tal característica seja levada em consideração quanto a sua 

existência ou não, Jobim propõe duas explicações, quais sejam: a de que, se o conceito existir, a 

“literariedade” seria uma espécie de universalidade na literatura, que apareceria de forma particular em 
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cada obra literária, ou vice-versa. Ou, caso não haja, o termo não teria uma característica permanente, mas 

mutável, conforme cada momento histórico.  

Desse modo, as elites intelectuais do século XIX, com raras exceções, pareciam utilizar-se de 

algum conceito próximo ao da literariedade ao censurarem os textos escritos por mulheres naquele período, 

visto que os consideravam como uma literatura “menor”, sem muita expressividade. Devido à educação que 

recebiam e aos afazeres domésticos, tal escrita era desvalorizada, como se a mulher não dispusesse de 

assuntos outros que não fossem os do lar e seus próprios sentimentos.  

Destarte, a identificação de um texto como literário ou não depende de certos critérios que são 

modificáveis de acordo com o contexto em que ele se encontra. As indagações acerca desse assunto são 

fontes de estudo para os teóricos literários que, apesar de buscarem respostas, compreendem que em se 

tratando de literatura não há uma definição fixa, pois cada sociedade ou época atribui seus valores às 

obras, cria suas próprias “normas estéticas” e, nessa relação, estão envolvidas certas relações de poder, 

conforme explica Roberto Reis (1992).  

Nesse sentido, o contexto (e as escolhas dos críticos) auxilia/determina se uma obra é literária ou 

não, além de outros critérios. Exemplo disso diz respeito à obra Os sertões, de Euclides da Cunha, a qual 

seu autor pretendia, a princípio, relatar os acontecimentos relativos à Guerra de Canudos e acabou por 

elaborar um verdadeiro documento histórico sobre o massacre vivido pelos sertanejos que ali se 

encontravam. Tal livro hoje é considerado uma importante obra da literatura brasileira. A obra Eneida, de 

Virgílio, conforme aponta Culler, que hoje é vista como literatura, antes de 1850 não recebia o mesmo 

tratamento.  

Sobre esse aspecto, Jobim elenca, dentre outras questões, a recepção da obra em relação ao 

público como um dos fatores a se observar em relação ao texto literário, público esse que, de acordo com 

cada época, pode modificar a obra literária, de modo a atribuir-lhe outras normas ou convenções, a 

transformá-la, independente da vontade ou intenção do autor. Isso justifica o fato de uma obra receber 

tratamentos diferenciados ao longo do tempo. Entende-se, desse modo, que as obras literárias são lidas 

conforme critérios estabelecidos, como o contexto em que está inserida e o público leitor, este definido de 

acordo com gênero, raça, classe social.  

Já no que diz respeito à tradição dos textos literários, outro elemento abordado por Jobim, tal afirma 

que o mais famoso ensaio sobre o assunto é de autoria de T. S. Eliot, o qual defende que essa construção 

não é aleatória, mas adota diferentes visões de mundo ou pontos de vista. Além disso, sua existência 

pressupõe seleção ou recusa, inclusão ou exclusão, ou seja, tornar uma obra ou autor pertencente à 

tradição de uma época significa retirar outros desse grupo. Assim, o problema da tradição é que aqueles 

que inserem seus objetos não se preocupam em investigar aquilo que foi renegado, desvalorizado. Isso 
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implica no desconhecimento daquilo que ficou de fora, sem que se atribua um “valor” literário, a fim de se 

verificar se tal obra deveria ou não ser incluída na tradição. 

A esse respeito, Reis (1992, p. 70) aborda que o cânon – “(do grego, “Kanon”, espécie de vara de 

medir) entrou para as línguas românicas com o sentido de “norma” ou “lei”” – como propagador de 

dominação e instrumento de poder, na cultura ocidental. Em sua definição, cânon, no âmbito das artes e da 

literatura, “significa um perene e exemplar conjunto de obras – os clássicos, as obras-primas dos grandes 

mestres –, um patrimônio da humanidade [...] a ser preservado para as futuras gerações, cujo valor é 

indisputável”. E esse conjunto de obras envolve seleção e exclusão, que parte de alguém dotado de poder 

para isso, bem como a partir de seus interesses.  

De acordo com Reis, os textos estão, de certa forma, envolvidos em uma espécie de carga 

ideológica à medida que aqueles que os escrevem possuem suas histórias e posições sociais em um 

determinado contexto de escrita. Desse modo, percebe-se que os critérios de definição de um texto como 

literário, canonizando-o, parte do pressuposto de que alguma “autoridade” assim o fez, relegando ao 

anonimato os demais que não se encaixam nos critérios estabelecidos.  

Nas palavras do teórico, a literatura parece ter servido para a consolidação das “elites letradas” 

contribuindo, desse modo, para a perpetuação do domínio cultural de uma classe sobre as demais. Além 

disso, ele chama a atenção para o fato de que aquilo que temos acesso como sendo o “mundo real” nada 

mais é do que um discurso, uma representação – através da linguagem – que, por sua vez, depende da 

interpretação de quem a produz. Sendo assim, em cada época uma “autoridade” dotada de poder define o 

que é relevante, a partir da sua interpretação, ser perpetuado para as demais gerações, instaurando o 

cânone.  

O cânone literário é questionado devido ao seu caráter excludente, que reforça as “fronteiras 

culturais e barreiras sociais, estabelecendo privilégios e recalques no interior da sociedade” (REIS, 1992, p. 

72). Cabe ressaltar, também, que a literatura considerada canônica, como a conhecemos, é aquela 

produzida no Ocidente, e, conforme se percebe, muitos grupos ficaram de fora de sua representação, 

devido a critérios sociais, étnicos e de gênero, dentre outros.  

As escolas e demais instituições de ensino são umas das principais difusoras do cânone, na 

medida em que selecionam e repassam aos discentes as listas de escritores e obras consideradas 

relevantes, assim como aquelas constantes dos livros didáticos, fato que contribui para que determinados 

textos sejam mais difundidos e conhecidos em detrimento de outros. Nesse aspecto, predominam autores 

mais conhecidos do público leitor em geral, sem que haja preocupação, não raras as vezes, com nomes 

não canônicos, mas que merecem tanto quanto o reconhecimento através de sua difusão nos meios de 
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comunicação, pelos professores em geral, por estudiosos que buscam, em suas pesquisas, dar visibilidade 

a obras pouco divulgadas. 

Sendo assim, é notório, como se observa no excerto a seguir, que a literatura produzida por 

homens, oriundos das elites brancas, principalmente europeias, predomina no cânone ocidental, já que “o 

cânon está impregnado dos pilares básicos que sustentam o edifício do saber ocidental, tais como o 

patriarcalismo, o arianismo, a moral cristã” (REIS, 1992, p. 72). Assim, a presença de mulheres nesse 

cenário é rara, bem como daqueles pertencentes a classes menos facorecidas economicamente, negros e 

demais minorias culturais. Isso contribui para reforçar o alargamento das diferenças e perpetuar a 

dominação existente nessas escolhas.   

Nesse sentido, pensando em uma nova maneira de ler a literatura, além das obras conhecidas pelo 

grande público, muitos estudos já estão sendo feitos com o objetivo de recuperar textos produzidos há 

muito tempo e que ficaram de fora da historiografia literária. Nesse âmbito, chama-se atenção para as obras 

de autoria feminina, principalmente aquelas datadas do século XIX, quando muitas mulheres adentraram 

por esse universo, superando diversos percalços impostos pela elite intelectual masculina, a exemplo de 

Ana Autran, Nísia Floresta, Maria Firmina dos Reis, Adélia Fonseca, Inês Sabino e várias outras. 

Sabe-se que, no período oitocentista, ocorreram grandes transformações na Europa nos âmbitos 

econômico e social, principalmente, as quais resultaram em mudanças em todo o mundo devido à 

expansão do imperialismo europeu. Nesse sentido, conforme elucida Norma Telles (2012, p. 401), o 

romance foi um dos principais produtos culturais que desempenharam importante papel “na cristalização da 

sociedade moderna” tendo sua ascensão ocorrida no século XIX. Isso se deu porque a escrita representava 

uma das grandes formas de dominação, através da determinação das normas de conduta das sociedades, 

da representação de costumes, modos de vestir, falar, dentre outros aspectos. 

Assim, o romance tornou-se, então, um gênero literário com características mais individuais se 

comparado às outras manifestações literárias vigentes, visto que retratava as pessoas em suas 

particularidades, seus modos de ser e agir. Conforme enfatiza Telles (2012, p. 402), o romance “difunde a 

prosa da vida doméstica cotidiana, tendo como tema central o que os estudiosos contemporâneos 

denominam “o romance da família”, contribuindo assim para a construção da hegemonia do ideário 

burguês”. 

Corroborando com a observação da escritora citada, Ian Watt (2010) enfatiza as mudanças 

ocorridas na Inglaterra, no século XVIII, em relação à ascensão do romance nesse país. Segundo o crítico, 

o romance, dentre outras obras produzidas naquele período, possuía o preço elevado, o que dificultava seu 

acesso pelas pessoas mais desfavorecidas economicamente, que, em sua maioria, também não obtinham o 
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“privilégio” de serem alfabetizadas. Esse fato colaborava para que o público leitor fosse, a princípio, 

reduzido, não se constituindo como um gênero popular. 

Com o sucesso das bibliotecas públicas, surgidas após meados de 1740, houve certo estreitamento 

entre essas camadas sociais, fato que favoreceu para que tal desigualdade diminuísse, pois, dentre os 

principais gêneros, o romance foi o que mais circulou e possibilitou o aumento dos leitores de ficção, e, 

dentre eles, as mulheres faziam parte em maior número, bem como chegou ao alcance das camadas mais 

pobres da população inglesa. Sobre isso Watt (2010, p. 46) aponta: 

 

A distribuição do lazer na época corrobora e amplifica o quadro já apresentado da 
composição do público leitor; e ainda fornece a melhor evidência disponível para explicar 
a crescente participação das mulheres nesse público. Pois, enquanto boa parte da 
nobreza e da pequena aristocracia continuava sua regressão cultural do cortesão 
elisabetano aos “bárbaros” de Arnold, a literatura tendia a se tornar um entretenimento 
basicamente feminino. 

 

Isso se deve ao fato de os homens considerarem que as mulheres tinham mais tempo livre que 

eles, algo que realmente acontecia com aquelas das classes alta e média, visto que elas raramente 

poderiam participar das atividades exclusivamente masculinas naquele período, como a política, os 

negócios, dentre outros, conforme elucida Watt. Tal ócio feminino também foi atribuído às transformações 

econômicas ocorridas no século XVIII, as quais dispensaram, em grande parte das famílias, a confecção 

manual dos itens produzidos pelas mulheres em seus ofícios de donas de casa (tecer, fazer pão, sabão 

etc.).  

Desse modo, pode-se notar que, embora com contextos históricos distintos, o Brasil passou por 

situações semelhantes à Inglaterra no tocante ao aumento do número de leitores e à popularização do 

gênero romance, principalmente entre as mulheres. A chegada da Família Real ao Rio de Janeiro 

possibilitou, dentre outras transformações, o aumento das práticas de leitura e a circulação de livros, bem 

como a implantação de normas para assegurar a instrução primária, conforme afirma Castro (2015). 

Tais acontecimentos proporcionaram às mulheres cariocas acesso à instrução, permitindo que elas 

adentrassem por esse cenário em maior número, já que a educação feminina, até então, era limitada ao 

que a família instruía. Foram fundadas escolas exclusivas para elas, além de seu hábito de leitura ter sido 

estimulado inclusive através de propagandas, na afirmação de Castro. Houve uma valorização dessa 

mulher leitora, sendo tal atividade representada nas obras através das personagens, além de os autores, 

em diversas obras, fazerem um direcionamento à leitora, como se os textos fossem escritos para elas. Vale 

ressaltar, porém, que embora a mulher fosse retratada nas obras, tal abordagem, muitas vezes, contribuía 

para reforçar a imagem da mulher reclusa às prendas domésticas, frágil e submissa aos seus esposos. 
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No romance Lutas do coração – primeira edição em 1898 – Inês Sabino apresenta essa 

característica de diálogo com a leitora. Nele, o narrador realiza uma espécie de chamamento para que a 

leitora amiga/amada (como é carinhosamente chamada) adentre pelas histórias de vida das personagens e 

“espie” o que acontece com elas no decorrer da narrativa, conforme se observa no seguinte trecho: “[...] 

nós, leitora amada, que temos ocupações de outro gênero, seguiremos, passo a passo, a vida do 

engenheiro e dos outros personagens das Lutas do coração.” (SABINO, 1999, p. 67).  

Em relação à escrita feminina, o período oitocentista, no Brasil, não oferecia às mulheres escritoras 

boas condições de acesso a esse meio. Segundo Ívia Alves (2001), elas tinham dificuldade em definir suas 

temáticas devido às barreiras impostas pelos intelectuais que as limitavam e até mesmo as estigmatizavam 

quanto às abordagens dos textos. Apesar de possuírem consciência daquilo que deveriam escrever, tais 

escritoras sofriam censura quando queriam registrar sobre o que estava em voga no momento, e, com isso, 

muitas escreviam sobre temáticas lírico-amorosas, as quais eram atribuídas como intrínsecas à condição 

feminina. Tal fato é abordado por Alves como responsável pela perpetuação do romantismo durante muito 

tempo no Brasil. 

A partir do momento em que as mulheres deixaram de ser apenas leitoras e inseriram-se no campo 

da escrita, muitas barreiras foram impostas, como a dificuldade que elas enfrentavam ao tentar publicar 

seus livros e obter pagamento por eles e, devido a isso, muitas delas assinavam suas obras com 

pseudônimos masculinos. Na visão de Telles (1992), há na literatura de autoria feminina uma espécie de 

palimpsesto, pois a superfície em que o leitor se depara esconde significados pouco acessíveis no âmbito 

social. Assim, faz-se necessário adentrar por esse cenário e desvendar as entrelinhas discursivas contidas 

em tais textos. 

Nesse sentido, o processo de escrita de autoria feminina, inicialmente, perpassou a redescoberta 

de uma identidade pouco definida, resultado de um decurso de socialização que a relegou a mulher à 

condição de subalternidade e lhe impôs papéis domésticos como única alternativa de vida. De acordo com 

Telles, as escritoras, mesmo que inconscientemente, ao lançarem-se no universo literário, rejeitavam os 

valores sociais a que eram submetidas e livravam-se do papel predeterminado que lhes eram impostos. 

Assim, ao criarem personagens representantes de angústias, ansiedades, dramas que circundavam a 

mente daquelas que começaram a escrever, no século XIX, principalmente, elas acabavam contestando o 

padrão vigente e utilizavam a palavra escrita para expor seus pensamentos de forma “livre”. 

Apesar de explorar temas românticos e de dialogar, muitas vezes, com textos de autoria masculina, 

além de escrever sobre temas do cotidiano, essas escritoras procuravam “deslocar a idealização da mulher, 

construída pela voz masculina, para as subjetividades de suas personagens” (ALVES, 2001, p. 13). Assim, 

retratavam figuras femininas, na maioria das vezes angustiadas em seus casamentos arranjados, 
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entediadas com suas rotinas cerradas no ambiente do lar, ao contrário do universo masculino, cheio de 

compromissos e negócios. 

Exemplo de narrativa diferente daquilo que se esperava para uma mulher abordar foi Úrsula, escrito 

por Maria Firmina dos Reis e publicado em 1859, obra considerada o primeiro romance escrito por uma 

mulher negra, de teor abolicionista, conforme afirma Telles (2012), que inseriu o indivíduo negro e escravo 

como possuidor de individualidade e registrou seu culto à cultura africana e as lembranças dos momentos 

em que o europeu o tornou escravo. De acordo com Diogo (2016), essa autora nasceu em 1825, em São 

Luís, Maranhão, e, além de escritora, era também musicista e poetisa, e colaborou ativamente para jornais 

maranhenses. Obteve reconhecimento por sua atuação literária ainda em vida, porém caiu no 

esquecimento postumamente, tendo seus escritos estudados pelos pesquisadores atuais, cujos objetivos 

principais são a busca por dar visibilidade à outrora esquecida autora.  

Sobre o romance pioneiro, assim afirma Telles: “Úrsula, “romance original brasileiro”, narra um 

romance de amor entre uma jovem, Úrsula, e um bacharel em direito, entrelaçando-o com a narrativa da 

vida dos escravos, que guardam a lembrança da África com suas raízes e costumes” (TELLES, 2012, p. 

413). Desse modo, Maria Firmina dos Reis, além de inserir-se no cenário literário brasileiro, na segunda 

metade do século XIX, período considerado muito restrito aos intelectuais masculinos, ousou tratar de um 

assunto pouco explorado na literatura brasileira até então: a questão dos escravos e sua condição no Brasil.  

Portanto, as escritoras desenvolveram suas ideias acerca dos mais variados temas envolvendo a 

sociedade, cabendo ressaltar o aspecto político, quando muitas delas, desde o século XIX, ou até 

anteriormente, usavam sua pena para reivindicar direitos. Porém, é notória a invisibilidade a que foram 

submetidas, inclusive nos dias atuais, ao se perceber a grande quantidade de nomes femininos relegados 

ao esquecimento por parte da historiografia. Logo, é de suma importância a disseminação de estudos sobre 

mulheres, sobretudo aquelas que escreveram/em, para que, cada vez mais, o público leitor possa ter 

acesso a tais ideias. 
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Capítulo 4 

AS MULHERES DO PERÍODO COLONIAL E AS RAÍZES DO SISTEMA PATRIARCAL 

 

Bruna Ferreira Lopes1* 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a posição da mulher no contexto da sociedade colonial 
brasileira que se estendeu pelos séculos XVI a XVIII com ênfase para o entendimento das raízes do sistema 
patriarcal. Ao realizamos um levantamento bibliográfico entre diversos autores destacamos as obras de Mary del 
Priore, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Junior. Pretende-se contribuir tanto para uma interpretação da 
historiografia brasileira como também trazer uma discursão acerca das origens da submissão da mulher no Brasil.  
Palavras-chave: Século XVI, sociedade, Comportamento feminino, sistema patriarcal. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, seria uma porção dentro do Grande Império Marítimo Português. Para Francisco Lopes 

Gomara, o domínio de territórios pela coroa lusitana se tonara o “maior acontecimento desde a criação do 

mundo, depois da encarnação e da morte d’Aquele que o criou” .  

Contudo, durante as primeiras décadas o Brasil não fez parte dos olhares da Coroa, deixando o 

Novo Continente para atividades extrativas, muitas dessas ilegais, praticadas por  madeireiras que 

buscavam a tinta avermelhada do pau-brasil.   

Com a grande ameaça de países que não compactuavam com o Tratado de Tordesilhas2, como 

França e Holanda, a Coroa necessitou mudar o tratamento com o Novo Continente  incentivando a 

ocupação de suas terras. 

Para a construção do Brasil Colonial, e seu povoamento de forma efetiva, as mulheres se 

tornaram peças fundamentais na formação da sociedade, mesmo assim tiveram um espaço secundário 

na sociedade que se formava. A partir destas considerações iniciais, o levantamento bibliográfico a seguir, 

faz uma análise das mulheres, brancas, negras e indígenas no período a ser estudado, entendendo a 

sociedade escravista que ali estava se formando, a interação entre nativos e portugueses e 

posteriormente a vinda de negros que formaria a mão-obra que carregaria a econônia colonial. 

 

 

                                                           
1
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2. A MULHER E A SOCIEDADE PATRIARCAL,  SUAS REPRESENTAÇÕES E SUBMISSÔES AO 
SISTEMA VIGENTE  

 

Ao propormos a análise do cotidiano das mulheres durante a formação do Brasil é necessário entender 

as mais diversas mulheres que tiveram suas histórias entrelaçadas. A mulher, branca, negra e indígena, fazia 

parte do cenário popular, mesmo cada uma recebendo um tratamento próprio, eram vistas, em comum, com a 

necessidade de serem sempre domadas ou até mesmo domesticadas. 

O feminino representava para o homem, desde a antiguidade, os mistérios da natureza, sua 

associação com a agricultura e a fertilidade carregava o desconhecido do qual deveria está sob o controle 

masculino, os colonizadores trouxeram consigo a proposta que o feminino representava a luta entre o bem e 

mal, de um lado elas poderiam ser facilmente corrompidas como a mulher original, Eva, e levar aos homens a 

sua própria destruição e por outro, assemelha-se à Virgem Maria, capaz de gerar sem pecado, assim: “A toda 

poderosa Igreja exercia forte pressão sobre o adestramento da sexualidade feminina. O fundamento escolhido 

para justificar era simples: O homem era superior, e portanto cabia a ele exercer a autoridade.” (ARAÚJO, 

2004) 

Às mulheres brancas, tinham atribuído o papel de procriadoras do mundo europeu na colônia, no qual 

deixariam para a coônia filhos legítimos brancos, aqueles que nasceram fora do casamento ou mestiços não 

eram atribuídos tal posto. Essas mulheres em seu processo educacional deveriam aprender apenas artifícios 

direcionados à casa e à família, o analfabetismo feminino era visível, salientando que a educação letrada 

efetiva destinava-se apenas aos homens, a pouca leitura realizada por mulheres estava presente nos 

pequenos livros de rezas.  

Uma das únicas maneiras de fugir do analfabetismo estava na adesão aos conventos, que 

posteriormente se torna-ra um problema para o ideal de procriação atribuído à mulher branca, como afirmava o 

governador de Minas Gerais para D. João V: “Se Vossa Majestade não lhe puses toda a proibição, suponho 

que o Brasil será de freiras”. 

A mulher branca estava presa ao seu lar,  carregando a responsabilidade de manter a honra de sua 

família, porém seria de grande equívoco não apontar as diversidades de situações sociais que a estas estavam 

distribuídas.  

Enquanto aquelas, mais abastadas financeiramente via-se presas a sua casa, tendo apenas nas 

missas e festividades religiosas como momentos de interação social, mulheres de camada menos favorecida, 

sendo lavradoras, comerciantes de alimentos, poderiam desfrutar de maior liberdade comparado-as com as 

senhoras, realizavam tarefas afim de complementarem a renda para a subsistência familiar.  Contudo, para 

estas mulheres, das mais abastadas para as que necessitavam seguir a vida pública sua maior realização 
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ainda continuava a ser o casamento.  

 

Assim, desde o período colonial a exigência de submissão, recato e docilidade foi imposta às 

mulheres. Essas exigências levavam à formação de um estereótipo que relegava o sexo feminino ao 

âmbito do lar, onde sua tarefa seria a de cuidar da casa, dos filhos e do marido, e, sendo sempre 

totalmente submissa a ele. (FOLLADOR, 2009, p. 08) 

 

Já as mulheres africanas, adentraram o Brasil como escravas, recebiam rotinas severas de trabalho, 

onde não eram poupadas das mais diversas explorações por parte de seus senhores e capatazes. Eram 

procriadoras da mão de obra, mas também submetidas aos serviços caseiros, nas lavouras executavam as 

mesmas tarefas desempenhada por homens mesmo em muitas ocasiões estando grávidas ou amamentando. 

 

No campo ou na cidade as escravas, quando engravidavam, tinham por um lado o aborto espontâneo 

devido à exaustão e, por outro, elas mesmas praticavam o aborto ou o infanticídio na esperança de 

livrar seus filhos da condição em que viviam. (CASTILHO; SILVA. 2014: p. 268)  

 

Estas mulheres viviam intensas explorações sexuais, segundo Gilberto Freyre, eram vistas com 

grande vigor e fogosas e nem mesmo as crianças estavam livres dessa violência. Para elas foram dadas 

também o papel de criar e educar os futuros herdeiros do engenho, as amas-de-leite tinham seus filhos 

arrancados dos braços e forçadas a amamentar os futuros senhores. O cotidiano era rodeado por medo, 

abusos sexuais e agressões físicas. 

A dominação do território pelos portugueses também trouxera inúmeras transformações no cotidiano 

das mulheres indígenas. O primeiro contato que se firmou, resultou em diversas relações amorosas entre as 

nativas e viajantes portugueses.  

A colonização do território brasileiro por portugueses começou, de fato, no ano de 1532. Os rumos 

agrícolas, a noção de família e a escassez de mulheres brancas fizeram com que os homens, recém-

chegados, convivessem em uma terra de mulheres de cabelos longos, olhos escuros e totalmente 

nuas, que se distanciava muito da realidade vivida na Europa. (BASEGGIO, SILVA,  2015,p.20) 

 

Longe dos padrões religiosos da Europa, essas mulheres eram tratadas sem pudor, e delas nasceram 

inúmeros mestiços.  

Assim, as índias no período colonial, são vistas como objetos sexuais, como símbolos do pecado, 

com corpos nus, curvas, cabelos pretos e pele parda, em comparação a palidez sem graça das 

mulheres europeias. (BASSEGGIO, SILVA, 2015, p. 22) 
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Posteriormente, com a ocupação efetiva do território e a tentativa de escravização de indígenas 

tivemos esses laços do convívio entre portugueses e nativos ameríndios estremecidos. 

As mulheres foram as que mais sofreram com estas mudanças, e foram elas que apresentaram maior 

resistência a mudarem seus hábitos de nudez para passarem a vestir roupas moralizadas pelos 

costumes europeus. Outra imposição foi a divisão sexual do trabalho, as mulheres passaram a ser 

escravas das famílias, assim, como também, geradoras de filhos fora do casamento dos grandes 

senhores. E os homens passaram a ser explorados no campo e engenhos. Fato que viria a não dar 

certo: os homens explorados no campo e as mulheres exploradas em casa, sendo que, eram as 

mulheres que praticavam e realizavam a agricultura e os homens. (BASEGGIO, SILVA,  2015,p.22) 

 

As missões jesuíticas por sua vez impuam novos hábitos através da catequização das tribos 

presentes. Mulheres que antes poderiam provir de total nudez agora estavam presas na moralidade europeia, 

confinadas aos afazeres de casa e em pesadas vestes.  

3. A VINDA DA CORTE REAL  

 

Em 1810, a Corte Real Portuguesa, devido aos conflitos causados pelo  Bloqueio Continental  de 

Napoleão transferiu-se para o Brasil..  

A vinda de D.João VI e sua família trouxera inúmeras transformações no cotidiano das famílias da 

colônia. A abertura para um mundo mais globalizado causava modificações na educação. Era comum na 

Gazeta do Rio de Janeiro, também instalada com a vinda da Coroa, anúncios de professores particulares que 

ofereciam seus serviços tanto para homens e mulheres. 

Os espaços públicos também se tranformavam, mulheres da elite passaram a frequentar teatros e 

salões levantados para melhor atender as necessidades da realeza. 

Já em meados do século XIX, durante a era Imperial, as mulheres lutaram para ampliar seus papéis 

na sociedade. O patriarcalismo e sua disciplina rígida excluíram as mulheres da cena social, porém 

nesse período já era aceito o fato de mulheres transitarem pelas ruas das cidades a fazer compras, 

passeios ou mesmo a trabalho. (FOLLADOR, 2009,p. 11) 

 

4. A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade colonial via-se dentro de padrões hierarquicos nas mais diversas ótimas, o racial onde 

o negro estava na mais miserável condição de sobrevivência, e as mulheres, trabalhadas dentro da 

dominação masculina, deviam favores e constante submissões a seus maridos ou senhores.   
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Os senhores, não eram apenas donos dos encravos e terras, eram donos de suas famílias, de suas 

esposas e filhos, a eles tinham o direito de escolher o futuro desses, assim configurando-se no modelo 

familiar patriarcal. Como o nome indica, tem no patriarca a administração de sua família e a ele é atribuído o 

postode chefe. 

As três mulheres que aqui viviam entravam em conflito entre si, até hoje visto pela construção de 

uma rivalidade entre essas, criando estereótipos, as santas Marias que tinham sua vida primeira dominada 

por seus pais, depois pela igreja e por fim seus maridos, não podiam se ornamentar, afinal, elas levariam o 

homem ao pecado; e em as selvagens sexualizadas, mulheres negras eram vistas como fogosas, gerando 

até hoje a imagem da mulata sensual vendida pelas empresas de cerveja estava longe disso, viviam em 

exaustão pelo trabalho árduo e tinha seus corpos violados pelos senhores, capatazes e visitantes. Nem 

mesmo as crianças se viam livres, enfeitadas com adereços pelas mulheres brancas seria a base para a 

formação dos primeiros resquícios da prostituição infantil no Brasil. O abuso sofrido por essas mulheres iam 

além do desejo masculino, representava o poder que esse queria demonstrar para aos que estavam a sua 

volta, atitude  esta persistente em nosso presente, na mulher  que tem medo de trafegar nas ruas à noite 

pelo risco de ser violentada,  es espaços públicos que ainda são majoritariamente masculinos, os 

preconceitos sofrido pelas mulheres em seu convívio social e as mais diversas dificuldades de adentrarem 

ao mercado de trabalho. 
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Capítulo 5 

 

AS MULHERES E A PESQUISA NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO 
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RESUMO 

Introdução: Com a expansão da mulher no mercado de trabalho e seu acesso à educação, muitas conquistas e portas 
foram se abrindo e muitas barreiras foram rompidas, embora a mulher ainda tenha pouca visibilidade para a ciência, 
elas estão crescendo e contribuindo na produção de saberes. Objetivo: Descrever a participação das mulheres no PICT . 
Metodologia: Foi realizada, em 2019.1, uma pesquisa longitudinal, exploratória do tipo documental com abordagem 
quantitativa. Desenvolvimento: Ainda restam muitos desafios a serem enfrentados e muito a se alcançar, mas é 
preciso eliminar as dificuldades e diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. Considerações Finais: É 
fundamental que a sociedade reconheça que a mulher é capaz de ocupar espaços que hoje os homens ocupam. Para 
auxiliar nesta jornada se faz necessário quebrar as barreiras existentes para podermos alcançar a equidade de gênero e 
o reconhecimento do trabalho feminino, visto que a discriminação contra a mulher é algo enraizado em nossa sociedade 
e impossibilita os avanços femininos nos campos científicos. 
Palavras chave: Mulher; Pesquisa; Ciência. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A diferença entre os sexos sempre existiu, não apenas no sentido biológico, mas principalmente no 

social. No entender de Fonseca (1997) o sexo social e historicamente construído é produto das relações 

sociais entre homens e mulheres e deve ser entendido como elemento constitutivo destas mesmas relações. 

Assim sendo, esta condição de desigualdade tem se perpetuado há anos. 

Mass (1992) reforça a ideia de que cabe à mulher a transmissão da ideologia de sua classe social, 

mesmo sem dar-se conta deste papel. Então ela participa ativamente da educação dos filhos, reprime sua 

sexualidade, perpetuando sua opressão e desvalorização e contribuindo para a formação de homens e 

mulheres que, futuramente, tomarão por base as informações recebidas e os valores e conceitos assimilados 

em sua educação familiar. 
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Decorre daí que a mulher, não tendo clara consciência do seu importante papel como agente 

transmissor de conceitos e ideologias, acaba não (re)conhecendo seu verdadeiro papel, fazendo-se 

desvalorizar. 

Após a Revolução Industrial, a mulher deixou o espaço privado (casa, marido, filhos) e passou a 

ocupar o espaço público, assumindo uma profissão. Para Oliveira e Pereira (1997), nesta ocasião a mulher 

deixou de ser esposa e mãe somente, para ser, também profissional. A participação cada vez maior da mulher 

no mercado de trabalho, lembra Barañano apud Schirmer (1997), compondo a população economicamente 

ativa e no emprego assalariado, é uma constante desde os anos 70 em todos os países ocidentais. Movimento 

semelhante é visto também no Brasil. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho provocou alterações significativas em seu cotidiano. Sarti 

(1997) reforça este pensamento ao afirmar que esse processo social adquiriu dimensão estrutural no mundo 

contemporâneo sendo, junto com o desenvolvimento de métodos anticoncepcionais mais seguros, um dos 

fatores que mais radicalmente contribuiu para a redefinição do lugar social da mulher, com consequências 

decisivas nas relações familiares que, gradativamente, foram modificadas em sua organização, na divisão de 

tarefas domésticas, na educação dos filhos. 

Na opção da mulher pelo "mundo" do trabalho, refere Moreira (1999), deu-se a busca por carreiras que 

se aproximassem das características femininas. Assim, afirma que "(...) a saída de casa deu-se através de 

profissões tais como enfermagem e magistério, onde a mulher aparece com funções de cuidado e ensino 

remetidas ao universo familiar". 

De acordo com esta concepção, a mulher buscou, de início, atividades compatíveis com suas 

habilidades (ou áreas para as quais tivessem maior aptidão). Assim, assumiram profissões tais como: 

professora e enfermeira, para as quais julgavam-se mais preparadas, como também porque eram as mais 

aceitas pela sociedade. 

Tal influência histórico-cultural tem forte reflexo no espaço que a mulher ocupa na pesquisa. 

Segundo Silva e Ribeiro (2014), foram muitos enfrentamentos e grandes períodos de invisibilidade, 

mas hoje a mulher se faz presente em vários campos importantes de muitas profissões, apesar de ainda não 

estar em condição de igualdade. Mesmo na atualidade, a mulher ainda é considerada inapta em muitas áreas, 

além de sofrer inúmeras discriminações, principalmente na ciência, área em que elas têm dificuldades de 

chegar aos postos mais altos, por serem ambientes considerados amplamente dominados pelo sexo 

masculino. 

Diante disto, faz -se necessário reconhecer no percurso histórico o caminho que levou a mulher a 

chegar a postos de trabalho que antes não eram permitidos a elas, devido à divisão sexual do trabalho, 

também é importante compreender porque a mulher, mesmo sendo maioria, na educação ainda enfrentam 
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muitas discriminações e não conseguem se manter nas áreas das exatas, engenharias e em postos mais altos 

e com maior remuneração no campo da ciência. 

Para Carvalho (2018), com a expansão da mulher no mercado de trabalho e seu acesso a educação, 

muitas conquistas e portas foram se abrindo e muitas barreiras foram rompidas, embora a mulher ainda tenha 

pouca visibilidade para a ciência, elas estão crescendo e contribuindo na produção de saberes. Ainda restam 

muitos desafios a serem enfrentados e muito a se alcançar, mas é preciso eliminar as dificuldades e diminuir a 

desigualdade entre homens e mulheres. É fundamental que a sociedade reconheça que a mulher é capaz de 

ocupar espaços que hoje os homens ocupam. 

Para auxiliar nesta jornada se faz necessário quebrar as barreiras existentes para podermos alcançar 

a equidade de gênero e o reconhecimento do trabalho feminino, visto que a discriminação contra a mulher é 

algo enraizado em nossa sociedade e impossibilita os avanços femininos nos campos científicos. 

Conforme o acima exposto, esta pesquisa teve como problemática a seguinte questão: como é a 

participação das mulheres-pesquisadoras no PICT? 

 

2. OBJETIVO 

 

Descrever a participação das mulheres no PICT (Programa De Iniciação Científica E Tecnológica) do Centro 

Universitário Fanor Wyden. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi realizada, em 2019.1, uma pesquisa longitudinal, exploratória do tipo documental (banco de dados do 

PICT e relatórios elaborados pela coordenação do mesmo entre o ano de 2009.2 a 2019.1) com abordagem 

quantitativa. Os dados foram coletados nos termos de compromisso e outorga do PICT da Unifanor. A 

amostra delimitou-se as 10 (dez) turmas do PICT . Os dados foram apresentados através do excel. Foram 

respeitados todos os preceitos éticos da resolução 466/2012. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O Programa de Iniciação Científica totalizou no ano de 2019.1 10(dez) turmas, sendo uma por 

semestre, onde o número de mulheres jovens pesquisadoras que compuseram esse banco de dados e 

relatórios totalizaram 83 mulheres, sendo que na primeira turma obteve-se a inclusão de 04 (quatro) mulheres , 
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na turma III esse número dobrou passando a 08 (oito) mulheres, na turma VI nos semestres de 2014.2 - 2015.1 

houve um aumento significativo para 12 (doze) mulheres no PICT. Na turma VII do Programa nos semestres 

de 2015.2 e 2016.1 houve uma diminuição significativa de 04 (quatro) mulheres no PICT, nos semestres 

seguintes houve um aumento, uma baixa , mas manteve-se próximo ao número máximo de mulheres 

integrantes no semestre de 2019.1. 

No início de 2015, de um total de 14.040 bolsistas PQ (exclusão de pretas e de indígenas) apenas 

4.993 eram mulheres, o que corresponde a 35,6%, houve um crescimento relativo ao ano de 2014. (TAVARES, 

2015). o Brasil, a pirâmide educacional vem se alterando rapidamente na base da representação desigual das 

mulheres (BOLZANI, 2017). 

Gráfico 1 – Evolução mulheres jovens-pesquisadoras PICT 

 

Fonte: Dados da Pesquisa - Evolução mulheres jovens pesquisadoras PICT entre os anos de 2009.2 a 

2019.1 

 

Com base no gráfico acima, observou-se que a evolução das mulheres jovens pesquisadoras foi 

crescente entre os semestres de 2009.1 a 2012.1 tendo uma pequena queda nos semestres de 2012.2, 

2015.2, 2017.2 com pico de 12 bolsistas no semestre de 2014.2 e chegando próximo no semestre atual. 

No Brasil, o último Congresso Brasileiro de Epidemiologia inovou ao promover a equidade de gênero 

em mesas e painéis (VERAS, 2017) a Comissão científica do evento deve seguir a mesma linha. 

Aos poucos as mulheres estão ocupando o espaço de pesquisadoras e bolsistas no PICT, mesmo com 

essa crescente integração, ainda há muito a ser conquistado, ocupado em relação as bolsas de iniciação 

científica. 
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Gráfico 2 – Evolução professores-orientadoras PICT 

 

Fonte: Dados da Pesquisa - Professoras orientadoras PICT turmas I a X entre os anos de 2009.2 a 2019.1 

 

Conforme os dados coletados no início do Programa de Iniciação Científica apenas 2 professoras 

foram orientadoras de bolsistas na primeira turma do PICT, tendo um aumento de 6 orientadoras na turma III. 

No semestre de 2012.2 a 2013.1 foi o período do programa onde compuseram 12 mulheres orientadoras de 

bolsistas do PICT um total de 15,78% do geral de orientadoras. Houve uma queda pela metade dessa 

porcentagem no semestre seguinte. Já no semestre de 2014.2 e 2015.1 teve-se um aumento de 3 orientadoras 

e mantendo-se próximo a essa média até 2019.1. 

A presença das mulheres e das cientistas feministas nas Universidades, contribuiu para a percepção 

das mulheres como sujeito e objeto de pesquisa e, simultaneamente, para a transformação dos parâmetros 

androcêntricos da ciência moderna. (YANNOULAS, 2007). 

Gráfico 3 – Relação entre o número de orientandas X número de orientadoras 

 
Fonte: Dados da Pesquisa - Relação entre o número de orientandas X número de orientadoras 
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Com base no gráfico acima há uma predominância em orientandas em relação a orientadoras no 

Programa de Iniciação Científica. Um dado com bastante relevância é que enquanto as orientandas aumentam 

seu ingresso no programa a quantidade de orientadoras tem diminuído. 

Uma pesquisa recente de Fernandes (2018) mostrou que a influência da prática pedagógica no 

interesse e escolha profissional de futuras alunas por carreiras científicas e tecnológicas ou relacionado a 

pesquisa científica não influencia nem motiva o interesse e as escolhas profissionais das alunas por carreiras 

científicas e tecnológicas. Nesse contexto vale ressaltar que todas as entrevistadas deste estudo foram 

mulheres universitárias. 

“Nas atividades acadêmica e científica, as mulheres tendem a concentrar-se nas ciências ditas ‘soft’, 

ciências da vida (biológicas e da saúde), humanas e sociais; enquanto as ciências ditas ‘hard’ são ocupadas 

prioritariamente por homens.” 

Analisando o gráfico 4 (abaixo), as professoras orientadoras, por curso são de Enfermagem com 24 

(vinte e quatro) orientadoras, fisioterapia com 21 (vinte e uma) orientadoras, permanecendo nos cursos da 

saúde, 08 (oito) orientadoras no curso de psicologia e 07 (sete) orientadoras no curso de nutrição. 

Os cursos de exatas e humanas, tiveram poucas orientadoras, sendo que apenas 01 (uma) orientadora 

nos cursos de administração, gastronomia e a educação física e apenas 02 (duas) nos cursos de arquitetura e 

engenharia, ressaltando os dados a seguir. 

Segundo o IBGE (2010) a proporção de mulheres que completaram a graduação é 25% superior à dos 

homens e 34% da mão de obra feminina está concentrado no setor de serviços sociais: são professoras, 

enfermeiras, assistentes sociais e psicólogas essas situações se refletem em carreira das Ciências. 

Gráfico 4 - relação das professoras-orientadoras por curso 

 

 
Fonte: Dados Do Estudo - - Relação das professoras-orientadoras por curso  
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O gráfico 3 demonstra, em número absoluto, o quantitativo de professoras orientadoras por curso e o 

gráfico 4 (acima) acima ilustra sua distribuição para melhor visualização. 

A relação de professoras orientadoras por curso no Programa de Iniciação Científica é 

significativamente maior na área da saúde cerca de 86% das orientações, e apenas 14% da área de exatas, as 

maiores porcentagens foram nos cursos de enfermagem com 32% e do curso de fisioterapia com 28%, e as 

menores porcentagens foram nos cursos de Administração, gastronomia e educação física em torno de 1,3% 

em cada um desses cursos. 

É nesse cenário que Fiúza, Pinto e Costa (2016) sugerem que a formação universitária ainda não foi 

capaz de inverter os estereótipos de gênero que ainda existem na sociedade atual e que preconizam e 

determinam o tipo de profissão considerado adequado para homens e mulheres. 

Perante estes resultados, percebe-se uma ascenção das mulheres na pesquisa Científica, um 

progresso constante, mas ainda faz-se necessária a inserção das mulheres na pesquisa das ciências humanas 

e exatas seja ela como bolsista ou orientadora do Programa de Iniciação Científica Unifanor/Wyden. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo relatado acima apresentou evidências de que a participação das mulheres no PICT é um 

crescente, um contínuo. Destaca-se ainda a predominâncias das pesquisas na área da saúde em detrimento 

das pesquisas nas áreas de exatas. 

Reconhecemos, entretanto, que analisar as questões relativas a mulheres na atividade científica é uma 

tarefa muito mais complexa do que simplesmente contar cabeças, títulos e publicações e calcular proporções. 

(VELHO; LEÓN, 1998) 

É importante que o exercício do debate na Universidade sobre a questão de gênero envolvendo 

homens e mulheres, é um espaço privilegiado e ideal para essa prática, pois é seu papel discutir ideias em 

busca de uma sociedade mais igualitária e justa. 
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Capítulo 6 

 
ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS NA GRAVIDEZ DA ADOLESCENTE E O PERÍODO PUERPÉRIO E 

PUERPERAL 

                                                                                        Antonia Aline Rodrigues Pontes Lima1 
                                                                                                                  Taynara Pinto Ribeiro2 

 
 

Resumo: Esta pesquisa propõe-se relatar e descrever sobre aspectos biopsicossociais na gravidez e explicitar 
que é imprescindível compreender aspectos psicopatológicos que podem ocorrer durante ou após a gravidez.  
Geralmente os sintomas são confundidos com depressão e quando não diagnosticados brevemente poderá ser 
prejudicial para o desenvolvimento da relação materno-filial, mãe e bebê.  O período puerpério é considerado 
normal após a gravidez, é analisada anormal esta fase quando é apresentado complicações no processo de 
recuperação daquela mulher. A metodologia utilizada nesta pesquisa tem caráter bibliográfico com métodos 
qualitativos e pesquisa de natureza explicativa. 
Palavras-chave: Biopsicossociais – Adolescência– Gravidez – Puerperal – Puerpério. 
 

Abstract:  
This research proposes to report and describe biopsychosocial aspects in pregnancy and explain that it is 
essential to understand psychopathological aspects that may occur during or after pregnancy. Symptoms are 
usually confused with depression and when not diagnosed briefly it can be detrimental to the development of 
the mother-child, mother and baby relationship. The puerperium period is considered normal after pregnancy, 
this phase is analyzed abnormally when complications are present in the recovery process of that woman. The 
methodology used in this research has a bibliographic character with qualitative methods and research of an 
explanatory nature. 
Keywords: Biopsychosocial - Adolescence– Pregnancy - Puerperal - Puerperium. 
 

Introdução: A adolescência é reconhecida como o período do desenvolvimento humano, onde acontece a 

transição da infância para adolescência e incide após a puberdade, está relacionada às questões sócio 

históricas. Quando acontece a puberdade é nessa fase que a criança passa a ser um adolescente, ou seja, 

ocorre uma transformação fisiológica e biológicas correlacionadas à maturação sexual do individuo. Nessa fase 

os hormônios estão à flor da pele, o corpo começa se modificar, dessa maneira ficam perceptíveis às 

mudanças. É nesse período da adolescência, que adolescentes engravidam e as inexperiências as tornam 

vulneráveis. 

Metodologia: O presente estudo, por ser uma pesquisa essencialmente de caráter bibliográfico apresentará 

uma pesquisa qualitativa quanto a sua abordagem. “Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o 
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sujeito e o objeto de suas pesquisas” (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, p. 32). E quanto sua natureza será 

utilizada a pesquisa explicativa, Silveira e Córdova (2009) enfatizam que esse tipo de pesquisa explica o 

motivo das coisas por meio dos resultados oferecidos. 

Resultados e discussão: Posto que a adolescência seja um período de crises e transformações na vida da 

garota se tornam válido relacionar ao período gestacional desta, destarte é possível advertir os sintomas 

depressivos durante o cotidiano da grávida e para que isso ocorra o acompanhamento pré- natal se torna 

relevante no decorrer de sua gestação, pois uma assistência da gestante é um meio de se observar se há 

indícios de alguma patologia que venha a impedir que esse embrião se desenvolva adequadamente, também é 

uma maneira de saber como a gestante está lidando com esse processo. “Dessa forma, o pré-natal é o período 

de preparar a gestante tanto fisicamente quanto psicologicamente para o momento do parto, levando assim os 

profissionais inseridos a praticarem o processo de educação e cuidados com suas pacientes”. (OLIVEIRA e 

vários autores, 2017 apud RIOS, 2007; TEIXEIRA, 2010). Posteriormente o nascimento da criança ocorre o 

puerpério, ou seja, “O puerpério é o período também conhecido como pós-parto, ele é um processo que 

costuma ter aproximadamente uma duração equivalente de três meses”. (EMÍDIO e HASHIMOTO, 2008). É 

nessa fase que a mulher incidira por adaptações tanto físicas quanto emocionais, como também seu processo 

de ser criança ou ser adulta e futura mãe. Geralmente acontece com mais frequência em mulheres que já 

possuem um histórico de transtornos como a esquizofrenia e ansiedade, portanto podem incidir diversas 

formas inapropriadas de comportamentos a exemplo dos surtos psicóticos e alucinações, nesse sentido a mãe 

passa a considerar o filho como algo que não tivesse nascido dela e possivelmente suscita um infanticídio e 

posteriormente suicídio ou ideações suicidas.  

Aspectos sobre a gravidez 

Segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que entre 2010 a 2015 

houve um aumento considerável de adolescentes grávidas. A cada 68,4 bebês nascidos, mil são de 

adolescentes de 15 a 19 anos, Dados que demonstram um impacto enorme no desenvolvimento 

biopsicossocial que gera riscos não só para a mãe, mas também para a criança, pelo fato de está associado a 

psicopatologias relacionadas à gravidez e também ao desenvolvimento da gestação.  

A adolescência, segundo a OMS, deve: 

... Compreender o período que abrange dos 10 aos 19 anos, estratégia que permite 
melhores comparações de dados, embora esteja claro que tanto os limites inferiores como 
os superiores variem individual e culturalmente. Por ser um período muito especial para a 
construção do indivíduo e para sua inserção social, deve ser entendido como de risco e 
vulnerabilidade. (SILVA e CASTRO, 2012). 
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Para Erikson (1972), essa fase da adolescência culmina em diversas crises, pois é neste período que 

sobrevêm infinitas transformações no corpo do adolescente, as meninas se preparam para a vinda da menarca 

e os meninos para semenarca, essas transformações corporais fazem parte do desenvolvimento humano. 

O período gestacional é marcado por mudanças fisiológicas e biológicas no organismo de um 

indivíduo. Em algumas mulheres podem ocorrer um desequilíbrio hormonal, que resultará no prognóstico de 

gestantes apresentarem uma instabilidade ampla física e emocional ocasionando o surgimento de humor 

negativo, que provocaria diversas patologias, por exemplo: a ansiedade, medo e a depressão, nesse período, 

“A ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, 

desproporcionais em relação ao estímulo.” (CASTILLO, et al. 2000). 

O primeiro trimestre da gravidez é referente à aceitação ou rejeição. De acordo com Fernandes (1988), 

se uma gravidez ocorre é porque existia na mulher um desejo inconsciente de ser mãe, independentemente se 

o discurso manifesto era condizente ou não com essa motivação. Nessa fase é importante que essas 

adolescentes tenham um apoio dos amigos, familiares, a adolescente busca maturidade pra si e precisa de 

apoio emocional, pois não entende ainda seu papel social, a gravidez na adolescência culmina na reprodução 

de inúmeros conflitos no desenvolvimento psicossocial. 

O segundo trimestre da gravidez ela é considerada uma fase estável, nesse período há uma relação 

de interações e atribuições de características pessoais a esse feto. E também há uma diminuição do desejo 

sexual entre o casal.  

Maldonado (1985) fala: 

  

Sobre o aspecto dinâmico básico que está relacionado com a mudança da percepção de si 
da própria mulher, contudo verificasse o grau de variação da diminuição do desejo sexual no 
casal, pois a relação da maternidade impacta de forma significativa nesse período, porque 
há a sensação de que a mulher gravida é um ser puro e assexuada, desta forma o casal 
experimenta o medo de machucar o feto e assim dar-se  início a uma formação excessiva de 
cautela e cuidado, sendo importante considerar também a influência de fatores culturais na 
sexualidade durante e após a gravidez tanto da parte da mulher quanto do homem ( 
MALDONADO, 1985). 

O último período gestacional é marcado pela ansiedade da espera do bebê, visto que está se 

aproximando o momento do parto acarretando a grávida uma variante de emoções ansiosas e colaborando 

com as consequências do período puerperal. 

De acordo com (KETZINGER, 1977): 

 
O puerpério é considerado o quarto trimestre da gravidez, que consiste em um período de 
transição que dura aproximadamente três meses após o parto, particularmente acentuado no 
primeiro filho. Nesse período torna-se especialmente sensível, muitas vezes confusa, até 
mesmo desesperada, a ansiedade e a depressão reativa é extremamente comum (Ketzinger, 
1977, p. 65). 
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Diversos autores relatam que existem alguns fatores que colaboram para que no período puerpério a 

ansiedade e tristeza se manifestem com maior frequência. “O puerpério caracteriza-se como um período de 

transição onde a mulher torna-se especialmente sensível e confusa, com o aparecimento de sintomas ansiosos 

e depressivos”. (MALDONADO, 2002). O puerpério, assim como a gravidez é um período em a mulher está 

bastante vulnerável a ocorrências de crises, devido às profundas mudanças hormonais e interpessoais que 

estão relacionadas ao parto. Diferente do puerpério o ciclo da gravidez puerperal é representado por um 

momento irá resultar em algumas vezes na fragilidade das mesmas, podendo assim apresentar um transtorno 

mental no período pós-parto. A depressão por sua vez, está vinculada a casos de infanticídio e a ansiedade é 

gerada por conta da própria gravidez. “Sabe-se ainda que a presença de ansiedade ou depressão na gestação 

está associada a sintomas depressivos no puerpério”. (Bloch et al., 2003). 

A psicose puerperal é caracterizada pelos sintomas, indicativos que às vezes são confundidos com a 

depressão pós-parto. Essa psicose é um transtorno que atinge apenas algumas mulheres, mas essa patologia 

só ocorre em mulheres que possuem tendências a esquizofrênia e ocorre no segundo ao terceiro dia após o 

parto. “Estudos recentes revelaram que transtornos psiquiátricos subdiagnosticados e não tratados em 

gestantes podem levar a graves conseqüências maternofetais, até mesmo durante o trabalho de parto”. 

(Jablensky et al., 2005; Seng et al., 2001). 

Esse transtorno acende algumas confusões mentais, tiques nervosos, choro excessivos e também 

além dos delírios a distorções de percepções. Seu diagnostico tem que ser de imediato para que seu 

tratamento seja eficaz, porém o tratamento deve ser realizado em um hospital psiquiátrico pelo fato de a 

mulher oferecer risco de vida para ela e para criança. Todavia o contato deve ser mantido com o bebe para 

que opere uma sintonia entre mãe e filho. Posteriormente ao tratamento a mulher pode voltar para seus 

afazeres normais e também para o convívio com o bebê, desta forma ampliando a relação materno-filial. 

Segundo SPINELI, 2004: 

 

Pesquisas recentes sustentam a hipótese de que a mulher portadora de psicose 
puerperal que comete infanticídio necessita mais de tratamento e reabilitação do que 
de punição legal, a fim de intervir e de que não ocorram outras fatalidades 
decorrentes da gravidade do quadro em que se encontra essa mulher. (SPINELI, 
2004). 

Considerações finais  

Por fim, concluímos que a depressão é uma das patologias que vem atingindo as pessoas sem 

distinção de faixa etária, idade, classe social ou Gênero e a depressão comum pode ser confundida com a 

depressão pós-parto, portanto a gravidez é rodeada por múltiplos estigmas e preconceitos em torno da 
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maternidade, e se propagam assuntos que a mãe não deve fazer mal nem prejudicar sua criança. A condição 

da adolescente grávida é extremamente relevante para busca de um pré-natal eficaz, uma vez que a saúde 

nesse período é influenciada por fatores sociais, psicológicos e biológicos, que interferem no cotidiano do 

próprio sujeito, fazendo com que o mesmo venha a entrar em conflitos consigo e com outro, Ou seja, todas 

grávidas estão propensos a desencadear a depressão comum ou a depressão pós-parto onde ocorre um 

processo de mudanças hormonais nesse período principalmente se tratando de uma adolescente.  
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RESUMO 
O câncer de mama consiste em um tumor maligno que se desenvolve na mama como resultado de alterações genéticas 
em algum conjunto de células, que passam a se dividir de forma descontrolada. Assim, é necessário que a mulher 
acometida com câncer de mama tenha um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, dentre estes o 
Fisioterapeuta. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo evidenciar a importância da atuação do Fisioterapeuta 
em cuidados paliativos a mulheres com câncer de mama. Para tanto, o presente trabalho trata-se de uma revisão de 
literatura, onde artigos científicos sobre a temática foram acessados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), publicados entre os anos de 2010 e 2019, aplicando-se os 
descritores: Fisioterapia, Cuidados Paliativos e Neoplasias da Mama. Como resultado, observou-se que a Fisioterapia 
oncológica tem entre os seus objetivos: preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade cinético-funcional de 
órgãos e sistemas do paciente, bem como prevenir os distúrbios causados pelo tratamento. Além disso, o Fisioterapeuta 
conta com um arsenal abrangente de técnicas e/ou recursos que complementam os cuidados paliativos, tanto na 
melhora da sintomatologia como da qualidade de vida das pacientes. Diante disso, conclui-se que a atuação do 
Fisioterapeuta nos cuidados paliativos à mulher com câncer de mama possui um papel de fundamental importância pois, 
através da utilização de métodos e/ou recursos exclusivos da profissão, proporciona a estas mulheres a melhora de sua 
qualidade de vida, reduzindo os sintomas da doença e promovendo sua independência funcional. 
PALAVRAS:CHAVE: Fisioterapia; Cuidados Paliativos; Neoplasias da Mama.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama consiste em um tumor maligno que se desenvolve na mama como resultado de 

alterações genéticas em algum conjunto de células, que passam a se dividir de forma descontrolada. Ocorre o 

crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários (MARTIN, 

2018; PORTUONDO, 2017). 

No Brasil, foram registradas as estimativas de 59.700 novos casos de câncer de mama feminino para o 

ano de 2019. Esse número corresponde a uma taxa de incidência de 56,3 casos a cada 100 mil mulheres. 

Dessa forma, o câncer de mama classifica-se como o tipo de câncer mais frequentes entre as mulher do país 

(CARVALHO; PAES, 2019).  

Apesar do câncer de mama ser considerado um tipo de câncer de bom prognóstico, desde que este 

seja diagnosticado e tratado precocemente, as taxas de mortalidade permanecem elevadas no Brasil, 

possivelmente porque a doença é diagnosticada em estágios avançados. Diante disso, o atraso no diagnóstico 

da doença impede que as mulheres sejam beneficiadas pelos procedimentos terapêuticos que podem reverter 

o seu curso clínico (LOPES, 2016).  
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O diagnóstico de câncer de mama é um momento marcado por muita angústia, sofrimento e 

ansiedade. Durante o tratamento, a mulher vivencia perdas, dentre estas, físicas e financeiras, além de 

sintomas adversos, tais como: depressão e diminuição da autoestima, assim sendo necessárias constantes 

adaptações às mudanças físicas, psicológicas, sociais, familiares e emocionais ocorridas durante esse período 

(SANTOS, 2017).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos consistem em uma 

abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes, bem como a de seus familiares, diante de 

doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento por meio da 

identificação precoce, avaliação e tratamento rigoroso da dor e de outros problemas de ordem física, 

psicossocial e espiritual (GÓES et al., 2016; MINOSSO; SOUZA; OLIVEIRA, 2016).   

Sendo assim, é necessário que a mulher acometida com câncer de mama tenha um acompanhamento 

por uma equipe multidisciplinar, dentre estes o Fisioterapeuta. A atuação fisioterapêutica, além dos cuidados 

paliativos, desempenha também um papel relevante na prevenção e minimização dos efeitos adversos do 

tratamento do câncer de mama, assim reduzindo os riscos de complicações e podendo também restaurar a 

integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas (ROCHA; CUNHA, 2017).  

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo evidenciar a importância da atuação do 

fisioterapeuta em cuidados paliativos a mulheres com câncer de mama, identificando as funções mais 

relevantes da sua atuação e intervenção. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Para tanto, artigos científicos sobre a temática 

foram acessados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde), publicados entre os anos de 2010 e 2019. Foram utilizados artigos, todos disponíveis online. Os 

seguintes descritores foram aplicados: Fisioterapia, Cuidados Paliativos e Neoplasias da Mama. Esses 

descritores foram extraídos a partir de consulta de termos relacionados ao tema do presente trabalho nos 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram utilizados artigos disponíveis online com acesso livre 

(gratuito), escritos nas línguas Inglesa e Portuguesa, e em texto completo. Para a seleção das fontes foram 

usados como critérios de inclusão: artigos completos que abordassem a temática proposta, e como critério de 

exclusão: artigos que não estivessem nas Línguas Inglesa e/ou Portuguesa. A partir dos dados coletados, 

serão apresentadas e consequentemente realizadas as discussões desse trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A atuação da Fisioterapia em cuidados paliativos objetiva promover qualidade de vida as pacientes 

com doença avançada ou em progressão desta, por meio de condutas que as reabilitem funcionalmente, assim 

como auxilia o cuidador a lidar com o avanço rápido da enfermidade (FLORENTINO et al., 2012). Para o 

fisioterapeuta oncológico, é de fundamental importância ter conhecimento do estágio em que a paciente se 

encontra, pois se este profissional fizer má utilização dos recursos fisioterapêuticos, poderá contribuir com a 

proliferação celular nas redes linfáticas e sanguíneas (FARIA, 2010). 

A Fisioterapia em oncologia é uma especialidade recente, que tem entre os seus objetivos: preservar, 

manter, desenvolver e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas do paciente, bem como 

prevenir os distúrbios causados pelo tratamento. Dessa forma, o profissional lida com as sequelas próprias do 

tratamento, atuando de forma preventiva para minimizá-las.  Assim o fisioterapeuta, além dos cuidados 

paliativos, atua  na promoção, rastreamento e tratamento oncológico (FARIA, 2010; NASCIMENTO; 

MARINHO; COSTA, 2017). 

A Fisioterapia não objetiva apenas a funcionalidade da paciente, mas a manutenção de uma 

comunicação, visando estreitar a relação profissional-paciente, gerando mais confiança da paciente em relação 

ao terapeuta e conforto. A adoção destas condutas diminuem a sensação de abandono que acomete muitas 

pacientes e seus familiares em fase avançada (FLORENTINO et al., 2012). Além disso, o profissional possui 

conhecimentos e recursos específicos para tratar muitos dos sintomas, como: a dor, náuseas, fadiga, dispneia 

e acúmulo de secreção, dessa forma melhorando a qualidade de vida e o bem-estar das pacientes com 

câncer. O profissional pode auxiliar ainda nos quadros de edema e linfedema, nos déficits de 

locomoção/equilíbrio e na perda de funcionalidade (ROCHA; CUNHA, 2017). 

Nas mulheres que realizaram mastectomia de mama, a Fisioterapia atua no pré e pós-operatório, 

abordando vários aspectos, desde a preparação desta para a cirurgia até a sua reabilitação funcional no 

período pós-cirúrgico. Acredita-se que a mulher que é submetida a um programa preventivo no pré-operatório, 

tem o seu tempo de internação diminuído e, consequentemente, retorna de forma mais rápida às suas 

atividades diárias e ocupacionais. De forma mais ampla, o programa fisioterapêutico preventivo auxilia evitando 

complicações que são comuns na paciente mastectomizada (FARIA, 2010; ZAMBORSKY et al., 2019).  

Com a expansão da atuação fisioterapêutica na reabilitação de mulheres submetidas a mastectomia, 

houve uma preocupação maior na diminuição de sequelas decorrentes da cirurgia e dos efeitos da 

radioterapia. Assim, considerando a expectativa de sobrevida destas mulheres, tornou-se de fundamental 

importância o aprimoramento das técnicas de reabilitação para garantir a sua recuperação física e mental de 

forma adequada (SANTANA, 2017).  
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O Fisioterapeuta conta com um arsenal abrangente de técnicas e/ou recursos que complementam os 

cuidados paliativos, tanto na melhora da sintomatologia como da qualidade de vida das pacientes. A escolha 

da utilização dos recursos se dará a partir da necessidade da paciente, assim como pela recomendação destes 

diante do seu caso. Dentre os recursos, estão: terapia da dor (a eletroterapia, métodos de terapia manual e 

termoterapia); alívio dos sintomas psicofísicos (utiliza-se técnicas de relaxamento, como: as terapias manuais, 

o watsu, a yoga, o relaxamento induzido, o tai-chi-chuan e exercícios físicos); reabilitação de complicações 

linfáticas (uso de bandagens elásticas, drenagem linfática manual e aparelhos de compressão pneumática); 

melhora da função pulmonar (mudança de decúbito, aspiração de secreções respiratórias, espirometria de 

incentivo, oxigenioterapia, drenagem postural, as manobras respiratórias, dentre outras), (CUNHA; 

GARDENGHI, 2019). 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do desenvolvimento do presente estudo, pode-se concluir que a atuação do Fisioterapeuta nos 

cuidados paliativos a mulher com câncer de mama possui um papel de fundamental importância pois, através 

da utilização de métodos e/ou recursos exclusivos da profissão, proporciona a estas mulheres a melhora de 

sua qualidade de vida, reduzindo os sintomas da doença e promovendo sua independência funcional. Além 

disso, a atuação do profissional Fisioterapeuta corrobora com a assistência multiprofissional que são 

recomendadas/necessárias para a prevenção e promoção da saúde das mulheres com câncer de mama.   

 

REFERÊNCIAS 

 

CARVALHO, J. B.; PAES, N. A. Desigualdades socioeconômicas na mortalidade por câncer de mama em 
microrregiões do Nordeste brasileiro. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., v. 19, n. 2, p. 401–410, 2019.  
 
CUNHA, C. V. DA; GARDENGHI, G. A fisioterapia nos cuidados paliativos a pacientes com câncer - uma 
revisão baseada em evidências. p. 1–12, 2019.  
 
FARIA, L. As práticas do cuidar na oncologia: A experiência da fisioterapia em pacientes com câncer de mama. 
Historia, Ciencias, Saude - Manguinhos, v. 17, n. SUPPL. 1, p. 69–87, 2010.  
 
FLORENTINO, D. D. M. et al. A FISIOTERAPIA NO ALÍVIO DA DOR: UMA VISÃO REABILITADORA EM 
CUIDADOS PALIATIVOS. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, p. 50–57, 2012.  
 
GÓES, G. DA S. et al. Atuação do fisioterapeuta nos cuidados paliativos em pacientes oncológicos adultos 
hospitalizados - Revisão de literatura. 2016.  
 
LOPES, T. C. R. Fatores determinantes do câncer de mama: rastreamento e atraso no início do tratamento. 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 63 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, p. 1–63, 2016.  
 
MARTIN, M. A. R. Educação em saúde para a detecção precoce do câncer de mama em mulheres da Unidade 
Básica de Saúde Praia de Leste, Pontal do Paraná – PR. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 
2018.  
 
MINOSSO, J. S. M.; SOUZA, L. J. DE; OLIVEIRA, M. A. DE C. Reabilitação Em Cuidados Paliativos. Texto e 
Contexto Enfermagem, v. 25, n. 3, p. 1–9, 2016.  
 
NASCIMENTO, Í. M. B. DO; MARINHO, C. L. F.; COSTA, R. D. O. A CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA 
NOS CUIDADOS EM PACIENTES COM DOR ONCOLÓGICA. Revista UNINGÁ, v. 54, n. 1, p. 1–7, 2017.  
 
PORTUONDO, L. E. C. INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE CÂNCER DE MAMAS EM UM GRUPO DE 
MULHERES DA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO, p. 1–16, 2017.  
 
ROCHA, L. S. M.; CUNHA, A. O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM 
PACIENTES ONCOLÓGICOS. Jornal de Ciências Biomédicas & Saúde, v. 2, n. 2, p. 78–85, 2017.  
 
SANTANA, C. S. DE. PODEROSAS REFLEXÕES SOBRE O CÂNCER DE MAMA: OFICINAS DIALÓGICAS 
EDUCATIVAS E PROBLEMATIZADORAS COMO ESTRATÉGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO. p. 1–109, 2017.  
 
SANTOS, M. A. Programa de fisioterapia aquática em mulheres mastectomizadas. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE UBERLÂNDIA, p. 1–36, 2017.  
 
ZAMBORSKY, B. T. et al. MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA LINFEDEMA EM MULHERES 
MASTECTOMIZADAS: REVISÃO DE LITERATURA. Revista Saúde Viva Multidisciplinar da AJES, v. 2, n. 
2, p. 56–70, 2019.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 64 

 
Capítulo 8 

 

A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA: A MULHER AGREDIDA EM CRIMES DE GÊNERO NAS MANCHETES 
BRASILEIRAS 

 

Andrelize Schabo Ferreira de Assis 
Universidade Federal de Rondônia 

Bacharela em Direito 
Licenciada em Letras/Português 

Especialista em Libras e Educação de Surdos 
Especialista em Docência no Ensino Superior 

Mestra em Educação Escolar 
Revisora de Textos no Instituto Federal de Rondônia 

andrelizeschabo@gmail.com 
 

Lucélia Miranda de Souza Quintiliano 
Licenciada em Letras/Português 

 Especialista em Psicopedagogia 
Especialista em Docência no Ensino Superior 

 Especialista em Educação Inclusiva e Emancipatória 
 luceliamiranda2010@gmail.com 

 

 

Resumo 
A luta por igualdade de direitos entre mulheres e homens no Brasil ainda enfrenta resistências originárias de uma cultura 
opressiva e patriarcal milenar. Este trabalho mobiliza seis manchetes de três jornais de Porto Velho - Rondônia com 
vistas a demonstrar a tentativa de culpabilização das vítimas pela violência sofrida que ecoa no processo midiático. A 
justificativa desse estudo advém do fato de que Rondônia ocupa o quarto lugar no mapa brasileiro dos estados com 
maior índice de violência doméstica contra a mulher. Essa violência decorre principalmente da desigualdade social 
existente e do pensamento patriarcal que subjuga a mulher enquanto sujeito de direitos. Apesar das normativas que 
visam a igualdade e o respeito aos direitos humanos, práticas machistas permeiam a vida das mulheres, nesse sentido, 
destaca-se a necessidade de refletir sobre a visão machista enraizada na sociedade e nos discursos midiáticos.  
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Direitos Humanos. Mídia e Culpabilização da Vítima.  
 

Abstract 
The struggle for equal rights between women and men in Brazil still faces resistance from an oppressive and patriarchal 
millennial culture. This work mobilizes six headlines from three newspapers in Porto Velho - Rondônia in order to 
demonstrate the attempt to blame the victims for the suffered violence that echoes in the media process. The justification 
for this study comes from the fact that Rondônia ranks fourth on the Brazilian map of the states with the highest rate of 
domestic violence against women. This violence results mainly from the existing social inequality and from the patriarchal 
thought that subjugates women as a subject of rights. Despite the norms that aim at equality and respect for human rights, 
sexist practices permeate women's lives, in this sense, is highlighted the need to reflect on the sexist view rooted in 
society and in media discourses. 
Keywords: Violence against women. Human rights. Media and Victim Blaming. 
 

No Brasil, a luta por igualdade de direitos entre mulheres e homens ainda enfrenta resistências 

originárias de uma cultura patriarcal milenar, opressiva às mulheres, tornando-as alvo de violência, 

especialmente no espaço doméstico. Discutir esse fenômeno requer a incursão em questões teóricas 
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multidisciplinares que se entrelaçam e permitam, dessa forma, a compreensão contextualizada e relacional do 

que perpassa esses crimes, assim como compreender a lógica de produção do discurso midiático no campo 

jornalístico.  

Desse modo, essa pesquisa analisa seis notícias veiculadas em três diferentes jornais on-line de Porto 

Velho – Rondônia sobre crimes contra a mulher e a forma como retratam as vítimas de forma a culpabilizá-las 

pela violência sofrida, que decorre principalmente por causa da desigualdade social existente e do pensamento 

patriarcal que subjuga a mulher enquanto sujeito de direitos, refletindo o pensamento machista e patriarcal da 

sociedade, que ecoa no processo midiático. Nesse sentido, a hipótese da pesquisa é a de que as manchetes 

de jornais eletrônicos contribuem para a disseminação do discurso de dominação e que, mesmo entrando em 

vigor no Brasil a Lei do Feminicídio (Lei no 13.104, de 09/03/2015) e a Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), os jornais ainda categorizam tais fatos como crimes passionais. 

Para melhor explanar essa hipótese, iremos discorrer através da análise das notícias e das manchetes 

de jornais como a identidade das pessoas envolvidas nos crimes são construídas, quais relações 

estabelecidas entre os implicados nos fatos e quais as fontes escolhidas pelos jornalistas para a construção da 

narrativa sobre os crimes e o que elas têm a dizer. A pesquisa se estrutura em estudos baseados no 

feminismo, na análise das manchetes na mídia virtual e no que vem sendo debatido no âmbito internacional 

sobre o combate à violência contra a mulher, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 

Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), orientadas pelo pensamento de Pierre Bourdier, Lilia Blima 

Schraiber, Tereza de Lauretis, entre outros autores. Por esse viés, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948) estabelece em seu preâmbulo a consideração de que se fundamenta no reconhecimento da 

dignidade inerente a todos e dos seus direitos iguais e inalienáveis, contudo, ocorre que esse ideal de 

igualdade ainda não foi alcançado no Brasil. Por isso, é importante justificar que esse estudo também decorre 

do fato de que Rondônia ocupa o quarto lugar no mapa brasileiro dos estados com maior índice de violência 

doméstica contra a mulher.   

 

Estatísticas da violência contra a mulher 

 

De acordo com Organização das Nações Unidas (ONU), a violência contra a mulher é considerada 

uma epidemia global e, além disso, segundo relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre todos 

os tipos de violência cometidos contra a mulher, a conclusão foi que a predominância é a violência física e 

sexual praticada pelo companheiro da vítima. Os relatórios ainda apontam que independente do grau de 

desenvolvimento do país ou de cultura, a violência de gênero se destaca mesmo que em maior ou menor 

escala. Estimativas globais publicadas pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS BRASIL/OMS) 
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apontam que aproximadamente uma em cada três mulheres (35%) em todo o mundo sofreram violência física 

e/ou sexual por parte do parceiro ou de terceiros durante a vida. E globalmente, 38% dos assassinatos de 

mulheres são cometidos por um companheiro masculino.  

No Brasil, de acordo com o Atlas da Violência (2019) houve um crescimento dos homicídios femininos 

no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia; ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior 

número registrado desde 2007. Verificou-se um crescimento 30,7% no número de homicídios de mulheres no 

país entre 2007-2017, assim como no último ano da pesquisa, que registrou aumento de 6,3% em relação ao 

ano anterior. E ainda a pesquisa aponta que o responsável pela maioria dos crimes cometidos contra as 

mulheres são seus parceiros. Em Rondônia, segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher e Família de Porto Velho (DEAM), os casos de violência registrados contra as mulheres também 

continuam contribuindo para o avanço do ranking da violência. Nesse levantamento não são contabilizados os 

casos que não são registrados na Delegacia da Mulher, pois muitas mulheres por medo ou vergonha preferem 

manter o anonimato.  

Ainda que haja medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha com vistas, por 

exemplo, a impedir o agressor tenha porte de arma e/ou que ele se aproxime ou mantenha contato com a 

vítima, os casos de violência contra a mulher seguem em crescimento. Nesse viés, a gravidade dessa situação 

não é devidamente reconhecida por culpa de mecanismos históricos e culturais, que geram e mantêm 

desigualdades entre homens e mulheres e alimentam um pacto de silêncio e conivência com esses crimes. 

 

Culpabilização da vítima: causas e replicação de mecanismos que normalizam a violência contra a 
mulher 

  

Os mecanismos de culpabilização da vítima se dão pela construção de aceitação e pela replicação de 

conceitos que normalizam a violência contra a mulher com base nas questões que atingem a relação de 

gênero e de sexualidade, anunciados pelas categorias de poder, de hierarquia e de patriarcado. Para Simone 

de Beauvoir:  

 

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 
define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam se de 
feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro. 
(BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

 

Nesse aspecto, a identidade feminina seria construída pela sociedade, que é marcadamente 

masculina, em que o modo de agir, de se comportar e até de pensar são pré-estabelecidos. A igualdade 
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conquistada pelas mulheres, muitas vezes alegada como argumento de defesa por algumas pessoas, é 

criticada pelo fato de as condescendências de direitos em benefício de categorias pessoais (feminino) estarem 

calcadas em uma estrutura masculina já existente.  

Bourdieu (2002) defende a ideia de que o homem aprende a lógica da dominação masculina e a 

mulher absorve essa relação inconscientemente. A repetição então é entendida como inerente ao ser humano. 

Consequentemente, a sociedade, naturalizando comportamentos, legitima essa concepção através das 

repetições. Nessa perspectiva, a violência simbólica, segundo o autor, se traduz como uma violência suave e 

insensível pelas vias simplesmente simbólicas da comunicação e do conhecimento ou reconhecimento. 

Ainda conforme o autor, na lógica da dominação o dominado reconhece o poder exercido pelo 

dominante. As instituições - Estado, família e escola - colaboram como intermediários na manutenção da 

relação de dominação, pois elaboram e impõem princípios de controle que são exercidos no campo da vida 

privada. Essas instituições determinam comportamentos, regras e valores que são absorvidos pelas 

instituições familiares, de modo que, através da comunicação, são apreendidos instintivamente por meio de 

esquemas inconscientes da ordem masculina. Por esse viés, o movimento feminista levanta hipóteses, ideias e 

debates em várias áreas, que possuem como objetivo desmistificar comportamentos e rompê-los, como forma 

de mudar e questionar a dominação masculina. Como nos mostra Elizabeth Jelin:  

  

Uma das grandes contribuições do feminismo tem sido a profunda crítica e o 
desmascaramento dos suportes do paradigma dominante que coloca os homens 
(ocidentais) como ponto de referência universal, e que transforma as mulheres (e outros) em 
diferentes ou invisíveis. Ao fazê-lo movimenta-se num espaço contraditório por um lado, a 
reivindicação por direitos iguais aos dos homens e um tratamento igualitário por outro, o 
direito a um tratamento diferenciado e a valorização das especificidades da mulher. Esse e 
um segundo conflito inevitável entre o princípio da igualdade e o direito a diferença. (JELIN, 
1994, p. 127 apud ZUIM; MIZUZAQUI, 2018. p. 6). 

 

Essa concepção foi inserida aqui para destacar a forma utilizada por uma classe social (classe 

dominante) para invisibilizar determinados problemas correntes na sociedade com a finalidade de manter uma 

situação de violência, de discriminação e de desigualdade. Nesse sentido: 

 

As formas de violência contra a mulher estão inseridas no contexto cultural, no qual o 
patriarcado se fortalece nessas estruturas de opressão e propriedade. Era a aplicação do 
termo popular de que em “briga entre marido e mulher não se mete a colher” ou “roupa suja 
se lava em casa”. A invisibilidade é uma forma de manter o status de uma situação. (ZUIM; 
MIZUZAQUI, 2018, p. 3096). 
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A culpabilização da vítima ocorre no contexto provocado pela desigualdade de gênero, em que 

perpassa a desumanização da mulher, sem reconhecimento sobre seu corpo e suas regras de desejos, ou 

seja, os seus direitos são postos em regras na sociedade pelo moralismo. Outro fator é a objetificação do 

corpo, sendo visto apenas para o desejo sexual e dominação masculina.  

Em concordância com Lilia Blima Schraiber, “a violência contra a mulher configura-se como uma 

dramática vivência de negação do humano, evocando sentimentos de vergonha, humilhação, medos, que 

caracterizam a tensão e as dificuldades de falar sobre a situação vivida” (SCHRAIBER, D’OLIVEIRA e 

COUTO, 2009, p. 33-34). Trata-se de uma experiência de violação de direitos e de conflitos interpessoais que 

envolve rompimentos nas relações de intimidade e de confiança, permeados de julgamentos morais e de 

modelos de masculinidade e feminilidade que desqualificam as mulheres no exercício de suas subjetividades. 

É preciso identificar e desnaturalizar noções e práticas que reiteram lugares bastantes rígidos para 

homens e mulheres na sociedade, para desmistificar estereótipos e compreender os mecanismos da 

persistente desigualdade. Esses papéis rígidos fazem parte de uma cultura que está introjetada em todos nós 

e é permissiva, ao mesmo tempo que é reprodutora de violências. 

Dessa forma, o embate da violência contra as mulheres exige intervenções nas diversas esferas da 

realidade social, cultural e familiar. Configurando, assim, ações para a transformação de valores, com 

elaboração de políticas públicas em todos os setores sociais, mudanças na legislação, mecanismos para que 

se cumpra as leis e criação de serviços de atenção às pessoas em situação de violência.  

 

A mídia on-line e a naturalização da violência contra a mulher  

 

  A mídia como veículo de comunicação de massa tem imenso alcance em nosso meio social, sendo 

que os ambientes virtuais condensam informações dos acontecimentos da sociedade, os processos sociais e 

culturais e as ações sociopolíticas. Moraes (2013) assinala a questão da comunicação digital como um poder 

desmaterializado, que atinge a vida das pessoas de forma invasiva, de maneira livre de resistências físicas e 

territoriais que se expandem para além das limitações dos outros veículos de comunicação impressa, de rádio 

e de televisão.  

Atualmente a mídia virtual atinge uma dimensão espacial que contrapôs a mídia tradicional de tal 

forma que sua amplitude é superior à da mídia tradicional pela forma que atinge os acessos informacionais, 

sendo, portanto, considerada e estudada como uma das agências informais do sistema de justiça, porque 

condena, absolve, orienta a investigação e até investiga, possuindo uma enorme responsabilidade. Com isso, 

o papel da mídia deveria ser imparcial e ser facilitadora de transformações sociais positivas. 
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Charaudeau (2013) descreve: “As mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas 

impõem o que constroem do espaço público. Percebe-se que, nessa situação, a mídia, por meio dos veículos 

de comunicação, atribui e contribui para a formação do imaginário social e a difusão dos estigmas sociais” 

(2013, p. 19). Dessa forma, a mídia mantém a formação dos significados e da reprodução das informações 

contribuindo muitas vezes para a perpetuação e a naturalização do discurso hegemônico e de dominação.  

Por conta da escolha da informação, há o problema da dimensão dos fatos selecionados, pois essa 

mídia trabalha com procedimentos de seletividade e de ordenação das informações, que se dá pelas escolhas 

das pautas, havendo a seletividade das notícias e de suas relevâncias, mas de acordo com os interesses dos 

veículos comunicacionais em suas diversidades. Nesse sentido, o principal enfoque da mídia está relacionado 

ao alcance das notícias veiculadas, tendo como eixo central o da circulação de informações sensacionalistas. 

Como aponta Bourdieu (1997): 

 

As notícias de variedades sempre foram o alimento predileto da imprensa 
sensacionalista: o sangue e o sexo, o drama e o crime sempre fizeram vender, e o 
reino do índice de audiência deveria alçar à primeira página. (BOURDIEU, 1997, p. 
22).  

 

Teresa Lauretis (1987) apresenta a mídia como uma tecnologia de gênero, que o propõe, como 

representação e auto-representação, sendo produto de várias tecnologias, de discursos institucionalizados e 

de práticas cotidianas, ou seja, o gênero não se constitui como propriedade natural dos corpos, mas 

contradição social ao informar sobre a diferença. 

A imprensa muitas vezes reforça estereótipos e movimentos de culpabilização da vítima ao abordar a 

violência de forma sensacionalista, desrespeitando a vítima e seus familiares, expondo imagens de forma 

abrupta, procurando “justificativas” para o assassinato.  

Assim, a mídia virtual, ao veicular notícias sobre agressões, produz ou reproduz engendramentos e 

representações sobre a violência em relações de gênero. Portanto, a reprodução das notícias de violência 

contra a mulher serão pautas de acordo com o interesse do veículo ou repercussão dos casos na sociedade 

e/ou a partir da mobilização social. Nesse sentido, a maneira e a frequência com que as reportagens aparecem 

mostram o quanto a mídia está mais comprometida em culpabilizar as vítimas a problematizar os fatores que 

levam a violência contra as mulheres.  

 Na estrutura dos títulos poucas vezes o agressor aparece em foco na chamada, e, no texto, a vítima e 

o contexto em que ocorre a violência é evidenciado. A via de regra, a vítima é responsabilizada, sendo 

retratada no centro dos fatos, levando-a a desmoralização e a culpa, conforme é visto no título a seguir.  
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A manchete da notícia “Mulher é morta a tiros pelo ex-marido”, matéria publicada em 17 de janeiro de 

2016, veiculada pelo jornal Rondoniagora, afirma que a vítima de 29 anos foi “[...] assassinada com tiros nas 

costas pelo ex-marido, [...] , 31 anos, um homem violento com várias passagens pela Polícia, incluindo tráfico e 

roubo”. Nessa notícia, inicialmente, aponta-se o agressor como sendo o responsável pelo crime, pois teria 

passagens pela polícia e enfatiza-se seu caráter violento. No entanto, no decorrer da notícia, o local 

apresentado seria uma festa em que a mulher estava e, mesmo sob os avisos dos presentes no espaço, a 

vítima permaneceu, justificando, desse modo, o espaço para permissão para o crime, pois “foi informada por 

amigos da presença do acusado no local. Ela foi abordada e apanhou, mas ficou no ambiente”, ou seja, o erro 

foi da vítima por permanecer no ambiente?  

Percebe-se o caminho que a matéria percorre para culpabilizar a vítima e destacar seu comportamento 

e atitudes como protagonistas da tragédia e não o comportamento descontrolado do agressor. E prossegue ao 

afirmar que a vítima “tinha 5 filhos, mas nenhum era do acusado”, assim, a mulher sofre atenção negativa na 

notícia veiculada e como resultado o foco da informação deixa de ser o criminoso e passa a ser direcionado 

para o comportamento da vítima.   

Para Machado (1998, p. 12) “toda a sexualidade feminina é concebida pelo imaginário dominante 

como aquele que se esquiva para se oferecer”. Nesse contexto, o uso da festa como referência permite 

construir esse imaginário de dominação. Além disso, “Ela foi abordada e apanhou, mas ficou no ambiente”, 

“Érica tinha 5 filhos, mas nenhum era do acusado” e “Por volta das 4 horas, quando aguardava carona para ir 

embora, Rafael chegou por trás e efetuou vários disparos”, nos mostra a responsabilidade do jornal na 

reprodução do imaginário que legitima a violência expressada no título. A seguir, outra notícia veiculada pelo 

mesmo jornal no dia 06 de março de 2017 com a manchete “Mulher com passagens pela polícia é morta a tiros 

em Porto Velho”, onde um casal foi alvejado por tiros, porém destaca-se o caráter da mulher, uma vez que ela 

possuía passagens pela polícia: 

 

As vítimas foram socorridas por populares ao Pronto-Socorro João Paulo II, mas Ana 
não resistiu e morreu na sala de cirurgia. Ela foi atingida com três tiros, perfurando 
abdômen, perna e costas. João foi alvejado com um tiro na barriga. De acordo com 
informações de testemunhas, Ana e João estavam na frente de uma casa no grupo 
de pessoas conversado quando dois homens, ocupando uma moto CB 300 dourada 
pararam e o carona desceu, efetuando cerca de 15 tiros. Em seguida os criminosos 
fugiram. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local as vítimas já haviam sido 
socorridas. Para os investigadores, o crime pode estar relacionado a um acerto de 
contas, uma vez que Ana tinha passagens pela Polícia com duas condenações. 
(RONDONIAGORA, 2017). 
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Percebe-se que é destacado, ainda que em caráter de investigação sobre a motivação do crime, o fato 

de que a vítima possuía passagens pela polícia, mostrando que muitas vezes os Direitos Humanos deixam de 

existir quando se trata de um corpo feminino e com passagens pela polícia. Novamente, devido a passagens 

da vítima pela polícia, o crime bárbaro tornou-se um “acerto de contas”. Abaixo apresenta-se abaixo a terceira 

notícia analisada, dessa vez veicula pelo site InfoRondonia em 24 de maio de 2019, com a manchete “Casal 

briga e mulher é morta a facada e golpe de barra de ferro na cabeça em Pimenta Bueno”.  

 

A vítima foi assassinada com golpes de barra de ferro na cabeça e uma facada na altura do 
pescoço. De acordo com a ocorrência, testemunhas ouviram os gritos da mulher e 
acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a vítima 
caída ao solo, toda ensanguentada. Os bombeiros foram acionados, mas nada se pode 
fazer. Em uma ação rápida, os agentes ainda lograram êxito em captura o autor do crime, 
quando o mesmo se preparava para fugir. Indagado sobre os fatos, o homem relatou à PM 
que horas antes, ele e a senhora Maria Aparecida estavam em uma festa, onde iniciaram 
uma discussão. “Brigamos e fui embora. Passado algum tempo, ela chegou a casa e 
começamos um novo desentendimento, foi quando perdi a cabeça e usei a faca e a barra de 
ferro para matá-la”, relatou o acusado. (INFORONDÔNIA, 2018, destaque nosso). 

 

A citação acima apresenta um depoimento do criminoso, que relata que “brigou e foi embora, depois de algum 

tempo retornou, e ao se desentenderem novamente, perdeu a cabeça”. Desse modo, o autor do crime tenta se justificar, 

alegando estar sem discernimento e controle de si mesmo (“perdi a cabeça”), evocando assim, passionalidade do autor 

do crime. Em contraponto, retomando a segunda matéria exposta mais acima, a vítima mesmo após sua morte é 

responsabilizada pelo crime por ter passagens pela polícia. Enquanto o homem, nesse crime bárbaro, é marcado como 

alguém que simplesmente se descontrolou e por isso cometeu o crime.  

Nesse mesmo sentido, na manchete a seguir, veiculada no Rondoniagora no dia 19 de novembro de 2019, há o 

destaque para a fala do agressor, que caracteriza a vítima como culpada por sua morte, em uma tentativa de eximir-se 

de sua responsabilidade: 

 

Mulher é culpada por estar morta, diz ex-marido que confessou assassinato O 
comerciante [...], de 48 anos de idade, se apresentou na manhã desta segunda-feira 
(14) na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (Homicídios) 
em Porto Velho. Ele confessou ter matado a ex-esposa, [...], de 35 anos, na noite da 
última quarta-feira (9), em uma vila de apartamentos no Bairro Eletronorte, na Zona 
Sul da capital. Segundo ele, na noite do crime, chegou em casa e encontrou a 
mulher, e os dois iniciaram uma nova briga. “Entre um e outro tínhamos medida 
protetiva, 200 metros cada um afastado. Nesse dia eu cheguei e ela estava dentro da 
minha casa e com a medida protetiva ela não poderia estar lá. Pedi pra ela se retirar, 
mas não se retirou, me agrediu e nas agressões que ela me fez, vários tapas, perdi a 
cabeça e fiz o que eu fiz. Me arrependo muito, se pudesse voltar atrás eu voltaria. 
Espero que não aconteça com ninguém isso que aconteceu comigo, porque é muito 
doloroso”, diz. (RONDONIAGORA, 2017). 
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Observa-se que nesse caso o casal já possuía uma medida protetiva, porém, sabe-se que a medida 

protetiva é apenas um papel e não garante efetivamente a segurança das mulheres, inclusive esse é um dos 

motivos que levam as mulheres a não denunciarem seus agressores. Nesse caso, novamente se evoca a 

passionalidade do autor que dentro de um evento “comum”, em que, por um equívoco, fazem alegações para 

tentar justificar um feminicídio que, além de ser frequentemente utilizadas pelos autores do crime e por policiais 

e delegados, são reproduzidas com grande destaque pela imprensa. Infelizmente, como a vítima faleceu, só 

podemos ter acesso à versão do assassino, logo, não é possível saber a veracidade dos fatos, porém, uma 

coisa é certa: é preciso parar de culpabilizar as mulheres por suas mortes. 

Em outra reportagem intitulada “CIÚMES: Ex-marido espanca mulher por causa do WhatsApp”, 

veiculada no dia 28 de setembro de 2019, reconhecemos mais uma forma de justificativa para o crime, 

novamente motivado pela sensação de posse sobre os corpos femininos: os ciúmes. Segundo a matéria, a 

vítima estava em casa com seus familiares quando o acusado, ex-marido da vítima, invadiu o local e exigiu ver 

com quem ela conversava no celular. Pelo fato de a vítima não ter entregado o celular, o autor do crime 

“enfureceu-se” e espancou a mulher com socos no rosto. Nesse caso há um questionamento por parte de 

alguns internautas nos comentários da matéria do tipo “Quem não deve, não teme” ou “Deveria ter entregado o 

celular”, novamente culpabilizando a mulher por não entregar o celular ao ex-marido.  

Por fim, a última matéria analisada traz a manchete “ATUALIZADA: Mulher é morta em condomínio de 

luxo em Porto Velho”, veiculada no dia 08 de agosto de 2019, que narra o assassinato de uma mulher pelo 

próprio marido na frente dos filhos.  

 

De acordo com os vizinhos do bloco, o casal vinha brigando há muito tempo. Os gritos das 
brigas e ameaças eram quase que constantes, misturados ao choro das crianças, que 
presenciavam as discussões. Ainda segundo informações colhidas pela reportagem 
do Diário da Amazônia, durante a discussão da manhã desta quinta-feira, 08 se ouviu muitos 
gritos e xingamentos até que o homem foi atingido com uma facada no pescoço, que teria 
sido desferida pela mulher. Ato contínuo, o homem teria revidado e matado a companheira 
com diversas facadas. (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2019). 

 

Percebe-se que, segundo a própria matéria, o casal vivia em constantes desentendimentos, brigas e 

ameaças. No entanto, a forma que o texto foi escrito dá a entender que ele agiu para se defender, nota-se que 

a mulher não prestou depoimento por razões óbvias, mas a matéria afirma que “o homem foi atingido por uma 

facada no pescoço” e, para “revidar” (termos utilizados pela matéria), matou a companheira na frente dos 

filhos. Sem fazer juízo de valor, observa-se que não há imparcialidade, sequer há averiguação dos fatos antes 

de apedrejar ou tentar culpabilizar as mulheres. Destaca-se que nessa matéria há a foto da vítima, porém não 

há a foto do agressor.   
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De um modo geral, as publicações fazem questão de narrar, de forma quase teatral, como os crimes 

foram cometidos e os métodos utilizados pelos autores, sempre remetendo esses fatos nas matérias 

subsequentes, visando mostrar como eles aconteceram sob a ótica da interpretação do campo jornalístico. 

Além disso, se estruturaram em crenças morais que fortalecem o patriarcado, de modo que a vítima sempre 

será culpabilizada e evidenciada por meio de suas decisões e comportamentos. Posto isso, apesar das 

chamadas, dos títulos e das manchetes, que anunciam o drama da vítima, o conteúdo não é sobre elas, pois, 

na maioria das vezes, o foco é o autor do crime, que destaca o que o levou a cometer o crime e qual punição 

que esse receberá, enquanto a mulher é invisibilizada e apenas citada.   

 

Algumas considerações 

 

A partir dessa exploração mediatizada, é possível concluir que a violência contra a mulher não 

acontece somente como um ato finito, e sim, por repetidas vezes, a cada veiculação produzida pelo jornal, 

vitimizando todas as vezes as vítimas, pondo à prova elementos de suas vidas como fator de culpabilização; 

fazendo o mesmo com parentes e pessoas próximas, quando esses também têm sua privacidade invadida, ou 

quando se deparam repetidas vezes com o caso, contado sob as lentes da “verdade” do jornal, que nem 

sempre correspondem a “verdade” vivenciada nas relações do cotidiano; bem como, a exploração exaustiva da 

tragédia, com o objetivo de gerar lucros e resultados comerciais. 

Dessa forma, é possível observar que mesmo com a evolução legal de proteção às mulheres e o 

debate que surge sobre os papéis de gênero, o autor da violência contra a mulher é representado sob a ótica 

da dominação que condiciona a atuação social das pessoas apresentadas nas matérias.   

Mesmo entrando em vigor a Lei do Feminicídio em março de 2015, que categoriza o que são essas 

mortes e quem são as vítimas, ainda se prefere configurar tais fatos como crimes passionais ou como atos 

isolados desse fenômeno histórico. Mesmo mostrando indiretamente o percurso e crescimento das agressões, 

essas só são enxergadas de fato como um problema quando geram marcas visíveis, como lesões ou a morte 

da vítima.  

Outra forma de colaborar com uma mudança na cobertura de crimes de gênero é a capacitação das 

fontes, especialmente as polícias, ou seja, cursos sobre gênero e sexualidade, estratégias importantes que 

devem ser viabilizadas para que os porta-vozes dessas instituições saibam produzir discursos coerentes que 

minimizem a reprodução da dominação masculina e as ocorrências de violência contra a mulher. 

Tendo em vista as análises realizadas nesse trabalho, evidenciamos a necessidade de dar mais 

visibilidade a violência contra a mulher como um fenômeno social de bases estruturais e estruturantes.   
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Embora com limitações, é possível destacar que a realização da pesquisa nos permitiu um olhar crítico 

para as práticas discursivas tecidas pelo jornalismo, e, nesse movimento de estranhamento, podemos 

perceber como o discurso jornalístico ainda contém elementos substanciais que acirram as desigualdades de 

gênero e a reprodução da dominação masculina.  
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Capítulo 9 

DESIGUALDADES DE GÊNERO E HISTÓRIA DE LUTA DAS MULHERES 

Laina Crisóstomo 

 

Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde as leis também fortalecem essa situação, a construção do 

estado brasileiro que se deu pela invasão de Portugal às terras indígenas brasileiras trouxe leis 

discriminatórias, religião, exploração e diversas violências e inevitavelmente assim como é hoje as mulheres 

sofrem ainda mais com a situação das violações de direitos humanos, são violentadas, agredidas e 

assassinadas pelo machismo, mas como tudo isso começou? 

Quando Portugal invadiu Brasil trouxe legislações denominadas Ordenações, tiveram Ordenações 

Manuelinas, Afonsinas e a que mais perdurou foram as Filipinas e que também tem muita influência até os dias 

atuais. 

Esse processo histórico e violento da imposição dos papeis sociais e da divisão sexual do trabalho fez 

com que o machismo cada vez mais se fortalecesse, perpetuando a misoginia, que é o ódio às mulheres, mas 

para além disso da exploração das mulheres desde a infância como é possível perceber no quadro abaixo que 

mostra nos dias atuais as distribuições de tarefas domésticas e como isso incide inevitavelmente na vida 

adulta, profissional e nos relacionamentos que seguiram com as diversas formas de violência de gênero. 
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Esta pesquisa é da organização Plan Internacional como parte da pesquisa “Porque eu sou menina” 

que analisa em vários países do mundo como meninas são impedidas de acessar educação, justiça, trabalho, 

cargos de chefia, poder, sofrem assédios e as mais diversas formas de violência pela condição de ser mulher. 

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição a tratar mulheres e homens como iguais em 

direitos e deveres e tambem nas quest~eos trabalhistas, como é possível ver abaixo nos artigos 5º e 7º: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social: 
(...) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

 

Em 2006 o Brasil promulgou uma Lei chamada Lei Maria da Penha, após sofrer condenação das 

Organizações dos Estados Americanos e essa lei se torna a terceira melhor Lei do mundo no tratamento a 

violência doméstica e familiar, ela surge após o caso da biofarmacêutica com mesmo nome da lei ter sofrido 

duas tentativas de homicidio, hoje chamaríamos de feminicídio pelo seu ex companheiro, ela traz 5 (cinco) 

tipos de violência, são elas: 

 

 Violência Física: a agressão física, o tapa, o murro, o empurrão, a tentativa de enforcamento, tudo 

que seja possível ver a marca ou comprovado por exame de corpo de delito. Exemplo: empurrões, 

puxões de cabelo, sacudidas, segurar pelos braços, murros, socos, pontapés, beliscão, entre 

outras. 

 Violência Psicológica: agressão verbal ou atitudes que possam causar abalos emocionais a mulher 

como por exemplo, "você é gorda", "você é magra", "você é feia","você só vive desarrumada", 

"você não se cuida", ou "vou lhe trocar por outra". Essa violência muitas vezes causam transtornos 

psicologicos, como depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, transtornos 

alimentares como bulimia e anorexia, podem inclusive fazer com que algumas mulheres tentem o 

suicídio, destruindo sua vida em razão da violência de gênero sofrida. 

 Violência Moral: Calúnia, injúria e difamação, normalmente é falar mal, de forma pejorativa, da 

companheira para vizinhos, amigos, conhecidos e familiares sobre seu caráter, ou sobre sua 

fidelidade no relacionamento ou mesmo imputar crime, por exemplo. 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 78 

 

 Violência Patrimonial: é a violência que visa dificultar ou impossibilitar o direito das mulheres aos 

bens constituídos na anuência do relacionamento, por exemplo, ou a deterioração de patrimônio 

da mulher. Também ocorre quando as mulheres acabam por sair de casa para escapar das 

violências e os agressores dizem que é abandono do lar; muitos vendem a casa sem que a mulher 

seja consultada. 

 Violência Sexual: é quando o ato sexual e feito de forma forçada, mesmo que seja dentro do 

casamento. Muitas mulheres não entendem que tem direito a dizer não a relação sexual, mesmo 

se casadas. Sexo em qualquer circunstância deve ser consensual. Além do estupro, a violência 

sexual também pode ser entendida como obrigar a mulher a fazer aborto, obrigar a mulher a fazer 

sexo com outras pessoas, obrigar a mulher a se prostituir, bem como  transmitir doenças 

sexualmente transmissíveis, esse último já tem sido enquadrado em algumas decisões no caso de 

transmissão de HIV como tentativa de feminicídio e levado agressores ao Tribunal do júri. 

 

 

 

Apesar da Constituição Federal e da Lei Maria da Penha já combaterem o machismo e a violência 

contra as mulheres, existe um aumento de mortes de mulheres pelo simples fato de serem mulheres e, em 

muitos casos, mulheres grávidas. Por isso, em 2015 surgiu a Lei 13104, que é chamada de Lei de Feminicídio, 

com vistas a alterar o Código Penal, tornando qualificado o assassinato praticado contra a mulher e 

aumentando ainda mais a pena se o homicídio for cometido contra mulher gestante ou no pós parto, menor de 

14 anos ou idosa. 
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Feminicídio 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
............................................................................................ 
§ 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
............................................................................................. 
Aumento de pena 
.............................................................................................. 
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for 
praticado: 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 
deficiência; 
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

 
Uma estratégia muito utilizada pelo movimento de mulheres e também das organizações e entes que 

atuam no enfrentamento à violência contra a mulher é pensar no acolhimento integral às mulheres vítimas de 

violência para fortalecimento. A imagem abaixo é um instrumento usado para identificação do nível da 

violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2012 surgiram duas leis em favor das mulheres em razão de denúncias públicas de 

violência, uma delas foi a Lei Joana Maranhão e a outra a Lei Carolina Dieckmann. A Lei Joana Maranhão 

surgiu porque a nadadora denunciou nas suas redes os abusos sexuais sofridos na sua infância por seu 

treinador, ela foi acusada pelo mesmo por calúnia e isso chamou atenção da sociedade sobre os diversos 

casos de crianças e adolescentes vítimas de pedofilia que não conseguem denunciar em razão da 

dependência econômica e financeira, do medo, de não entenderem que aquilo é um tipo de violência e por isso 
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a lei altera o prazo para denúncia, isso tem fortalecido e encorajado adultos a denunciarem o que passaram na 

infância. E a Lei Carolina Dieckmann é como ficou conhecida a Lei Brasileira 12.737/2012, sancionada em 30 

de novembro de 2012 que promoveu alterações no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 7 de 

dezembro de 1940), tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos. O Projeto de Lei que resultou na 

"Lei Carolina Dieckmann" foi proposto em referência e diante de situação específica experimentada pela atriz, 

em maio de 2012, que teve copiadas de seu computador pessoal, 36 (trinta e seis) fotos em situação íntima e 

conversas, que acabaram divulgadas na Internet sem autorização. 

Em 2018 após episódios de violência contra as mulheres no transporte público surge a Lei de 

Importunação Sexual que trata não mais assédio, mas configura este como importunação sexual, passar a 

mão na bunda, no peito, beijo forçado, aqueles perversos esfregões dentro do ônibus ou metrô agora tem tipo 

penal específico com pena de 1 a 5 anos de privação de liberdade. 

 

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se 
o ato não constitui crime mais grave.  

 

As desigualdades de gênero presentes nessa sociedade são enormes e vem de muito tempo, mas 

sempre houve e sempre haverá resistência e luta por parte das mulheres para que sigam vivas, livres e com 

direitos.  
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Capítulo 10 

DROGADIÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: CARTOGRAFIA DE UMA VIDA 

 Linccon Fricks Hernandes 

 

A drogadição na contemporaneidade consiste em um fenômeno complexo, multifacetado demasiado e 

desafiador. Trata-se de uma questão de saúde pública, ao mesmo tempo também presente no debate da 

segurança pública, uma vez que o sujeito quando passa a fazer uso de substâncias psicoativas ilegais, 

ultrapassa a linha tênue que separa os cidadãos de bens e passa a ocupar o lugar de sujeito potencialmente 

perigoso.  

Durante muito tempo o cenário de drogadição era visto como um campo de prevalência masculina. 

Contudo nas últimas décadas, a mulher começou aparecer nesse cenário tanto como usurário, quanto no 

tráfico de drogas ilícitas. Com isso um novo panorama nos convida a tecer análises, sobre a temática e 

desenvolver pesquisas futuras direcionadas para a mulher no contexto da drogadição.  

O presente artigo trata-se de um recorte maior de uma pesquisa em nível de mestrado, a qual se 

realizou uma pesquisa de campo de inspiração cartográfica, com residentes que se encontravam em 

internação compulsória mediante determinação judicial para tratamento de alccol e outras drogas em uma 

comunidade terapêutica localizada no sul do Estado do Espírito Santo.  

Esta pesquisa foi desenvolvida respeitando todos os trâmites éticos descritos na resolução 466/12 do 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e suas 

complementares, que contêm as diretrizes e normas de uma pesquisa envolvendo seres humanos. O presente 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Superior de Ciências da Santa 

Casa de Misericórdia de Vitória – CEP/EMESCAM.  

Em meio ao nosso pesquisar nos deparamos com um analisador a fala de uma residente internada 

que aceitou participar do estudo. Na qual ela nos fez a seguinte provocação você sabe o que é dependência 

química na vida de uma mulher? Movidos por está questão norteadora iniciamos uma narrativa tendo como 

direcionamento a cartografia em nosso delineamento metodológico. Cumpre ressaltar que a cartografia 

consiste em:  

Enquanto método de pesquisa, a cartografia é uma das possibilidades de se estudar objetos 
de caráter mais subjetivos e que exigem do pesquisador a habitação de diferentes territórios, 
na perspectiva de transformar para conhecer, como na produção de conhecimento por meio 
de pesquisas participativas do tipo pesquisa-intervenção (CINTRA, et al. 2017, p. 45).  
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A cartografia consiste em método de pesquisa que se faz por meio do encontro, que valoriza os 

detalhes do território existencial, sensível ao afetos, o pesquisador passa a fazer parte deste processo, não 

como detentor do conhecimento, a mesma precisa se despir de qualquer altivez, e desenvolver uma escuta 

política, essa escuta política tem muito mais a dizer do mundo e suas configurações, muito mais do que o 

sujeito isolado em sua individualidade, mas nos remete a pensar nos modos de subjetivação que compõe a 

narrativa deste sujeito. Com isso, torna-se relevante destacar que:  

Como estratégia da pesquisa-intervenção, a cartografia trabalha sob uma perspectiva não 
prescritiva, porém não se trata de uma ação sem direção. Propõe-se a um caminhar que 
traça suas metas e considera os efeitos do processo de pesquisa sobre o objeto estudado, o 
pesquisador e seus resultados.  (CINTRA, et al. 2017, p. 46).  

Tomados por esta inspiração cartográfica, nos propomos a pensar juntamente como a participante da 

pesquisa a qual será mencionada aqui como Vênus  (nome fictício). Os nomes foram escolhidos por eles 

durante uma roda de conversa, segundo a participante a escolha desse nome se deu pelo seguinte motivo 

palavras da mesma:  

Eu gostaria de ser chamada de Vênus, porque embora seja parecido com o planeta Terra ele 
não é igual, assim sou eu, me viam como algo mas eu me tornei algo diferente, meu pai me 
chamava assim de Vênus, ele dizia que Vênus era a Jóia do céu eu era triqueza da vida 
dele. Um dia ele me disse que eu não era mais a filha, naquele dia não sei oque aconteceu, 
meu pai nunca me bateu, nunca foi ignorante ele é um homem bom educado, de igreja, 
minha mãe também é. Ele não me criou para ser uma drogada, naquele dia, que ele disse 
que eu não era mais filha dele doeu, mais que qualquer surra que ele poderia ter me dado. 
Eu tinha tudo para ser uma pessoa de bem, eu estava na faculdade, minha preocupação era 
escolher minha roupa. Até que um dia conheci a desgraça da minha vida. Eu sempre fui 
muito bonita, muito diferente do que você está me vendo. Tinha vários cantatinhos, me 
apaixonei por um que parecia ser um príncipe, mas, na verdade, era o sapo, experimentei o 
doce veneno do escorpião com ele. Sai de casa abandonei os estudos, ele começou a me 
usar para vender drogas depois  me obrigou a se prostitui. Até que um dia quando eu estava 
um lixo ele disse some daqui você não presta mais. (REGISTRO DIÁRIO DE CAMPO) 

A narrativa nos mostra uma realidade presente na vida de muitas mulheres que entram na drogadição, 

estas nem sempre veem de seguimentos sociais menos favorecidos economicamente, pois ainda em dias 

atuais existem certos discursos, preconceitos e estigmas que caracterizam as drogas como uma questão 

classe social como se fosse um fenômeno que apenas incidisse sobre a vida dos pobres.  

Ainda sobre a narrativa em questão, a presença da mulher sobre o modelo patriarcal. As relações de 

poder e posse do homem sobre o corpo feminino, perpetuados por meio da cultura patriarcal ao longo dos 

anos, ainda se mostra o principal motivador das violências. Os agravos são majoritariamente praticados por 

parceiros de contato íntimo, como maridos e namorados, os quais se aproveitam dos laços afetivos e 

vulnerabilidade da vítima para a prática da violência. O depoimento a seguir enfatiza melhor essa questão:  
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Eu apanhei muito, mais ele dizia que era meu macho, a quem eu ia pedir ajuda? Meus pais 
se afastaram de mim, minhas amigas tinham vergonha de mim, meu facebook ele tinha a 
senha, meu instagran,  meu whttz (sic). Eu tinha que fazer tudo que ele mandava. Assim 
como você me perguntou, eu queria separar mais ele dizia que ia mudar que uma hora ia 
parar, não ia fazer mais eu pensava que era por causa da droga, mas ai eu percebi que não 
era, ele sempre reclamou comigo do pai dele mais ele fazia a mesma coisa. Igualzinho. Eu 
tentei buscar ajuda em uma igreja mas o pastor falou que eu não poderia largar ele porque 
isso era obra de Satanás, eu acreditei. Um dia cheguei a ir dar parte dele na delegacia, mas 
disseram que não era para registrar a queixa, ele fez porque estava com ciúme que a culpa 
era minha. Eu já ouvi isso que eu apanhava porque era puta (sic), craqueira (sic), tinha que 
apanhar, já fui vendida por uma marmitex que eu nem comi. Sabe a droga tira nossa 
dignidade, as pessoas não me viam como uma mulher que apanhava mas como uma 
drogada a primeira coisa que viam em mim era a droga, não a mulher, eu deixei de ser filha, 
deixei de ser mulher, deixei de ser gente (DIÁRIO DE CAMPO) 

 

As narrativas apontam para múltiplas questões que englobam a violência contra mulher, entre elas é 

possível observar a desvalorização da palavra da vítima, omissão da sociedade civil e até mesmo dos órgãos 

de proteção. Outro aspecto é que a vitima sempre espera a mudança do parceiro, o muitas vezes resulta na 

morte da vítima.  

Contudo Ferraz (2019, p. 400) assinala que a violência contra a mulher na sociedade brasileira possui 

sua particularidade, “também expressa discriminações e preconceitos naturalizados, que podem ser 

observados em comportamentos, valores, crenças e práticas sociais”. O modelo patriarcal de outrora ainda se 

faz presente na contemporaneidade, com isso instituiu e ainda institui ideologicamente o pressuposto de que o 

gênero masculino é superior ao feminino. “O alto índice de violência contra as mulheres e inclusive a morte das 

mesmas é resultado, portanto, de uma sociedade que exalta o masculino (homem-macho) em detrimento do 

feminino (mulher- submissa)” (ROCHA, 2019). 

Historicamente a mulher sempre foi colocada em um papel secundário, heranças da Idade Média 

Europeia, em que a mulher era vista apenas como aquele responsável pelo lar, educação dos filhos e 

obrigadas a satisfazerem as vontades de seus maridos. Até o casamento as mulheres eram propriedades dos 

pais, depois do matrimônio tornavam-se propriedades de seus maridos, os quais poderiam até mesmo as 

violentar. (SELVATTI, et. al  2019). 

Na esteira deste pensamento, Selvatti et al (2019, p. 273) ainda afirma que: “O Estado, a Igreja e a 

própria sociedade, de modo geral, ao serem omissos quanto à violência doméstica, contribuíram para que este 

grave problema social não fosse enfrentado anteriormente”. As consequências desta omissão, até os dias 

reproduz pensamentos arcaicos enraizados pela cultura de violência contra a mulher, tais como “em briga de 

marido e mulher, não se mete a colher”. Na visão do autor, estas expressões são cotidianamente utilizadas 

para “justificar que, em uma relação conjugal, agentes externos, incluindo aqui o Estado, não tem legitimidade 
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para interpor-se em caso de abusos ou violências, sejam eles de qualquer tipo, não só a física”. (SELVATTI, et 

al, 2019). 

Nesse sentido a drogadição no caso apresentado vei acompanhada da violência doméstica. A 

internação compulsória foi utilizada pela família como último recurso de preservar a vida de sua filha neste 

caso, Entretanto chamamos atenção do leitor que durante a pesquisa este foi apenas um caso isolado o que 

não condiz a realidade de outros sujeitos em internação compulsória.  
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Capítulo 11 

EDUCAÇÃO ANTIDESTINO EM NISE, O CORAÇÃO DA LOUCURA 

 

 
Alexandre Luiz Polizel1 

Fabiana Gomes2 
Moises Alves de Oliveira3 

 

 

Notas introdutórias 

 

O presente trabalho emerge entorno da preocupação de pensar uma Educação antidestino, com o 

intuito de sensibilizar para uma educação aberta às diversidades, identificações e diferenças. Trabalho este 

que encontra espaço para seus ecos na coletânea de Livros sobre mulheres, e circunscreve-se a partir das 

vozes e contribuições filosóficas de autoras mulheres. 

Os ecos constituem-se dos afetos que movem os corpos (e seus pensamentos). Tais ecos ressonam, 

como podemos contemplar no filme Nise, o coração da loucura (2015), são produzidos a partir de potente para 

mobilizar o pensamento filosófico no campodas educações e, mais especificamente como espaço potente para 

reflexão sobre uma educação antidestino. 

A escolha do filme dá-se ao menos por três modalizações teóricas: i) Visto que os artefatos culturais 

audiovisuais escapam os espaços institucionais de educação, neste sentido opera uma pedagogia cultura – um 

aprendizado das-nas-sobre a cultura – em que as linhas de força são mais sutis e, intensifica os processos de 

subjetivação e produção de significados; ii) Dado que o filme é uma produção nacional e representa a trajetória 

de vida de uma mulher, médica psiquiátrica, alagoana, que revoluciona o modo de compreender e pensar os 

regimes psiquiátricos e (anti)manicomiais; iii) Considerando a aprovação de menção em 2019 – via Projeto de 

Lei 9262/2017 – para inscrição de Nise da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria4.  

É do olhar a este artefato cultural que se tem por objetivo neste manuscrito traçar explanações acerca 

de uma educação antidestino. O presente manuscrito encontra-se organizado em três eixos: I) Artefatos 

culturais e suas pedagogias, em que traça o pensar a educação a partir da óptica dos Estudos Culturais; II) 

                                                           
1 Professor no Departamento Acadêmico de Humanidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão. 

Doutorando e Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Licenciado em Ciências 

Biológicas (UEM) e Filosofia (UNAR). Membro do Grupo de Estudos Culturais das Ciências e das Educações (GECCE). E-mail: 

alexandre_polizel@hotmail.com 
2 Professora do Instituto Federal de Goiás. Doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de 

Londrina. Membro do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Matemática (ENCIEM) do IFG, campus Uruaçu.  
3 Professor no Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina. Coordenador do Grupo de Estudos Culturais das 

Ciências e das Educações (GECCE). 
4 A notícia da Câmara dos Deputados referente a tal acontecimento encontra-se disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/noticias/601612-ccj-inscreve-nise-da-silveira-como-heroina-da-patria>. Acesso em 30 de janeiro de 2020. 
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Nise, o inspirar para educações antidestino, em que se traça as bases filosóficas destas educações e III) Pincel 

como instrumento, apresentando os enfrentamentos com os quais as educações antidestinos se esbarram.  

 

I. Artefatos Culturais e suas pedagogias 

  

 Ao voltarmos o olhar ao campo, partimos de uma episteme, de uma óptica: os Estudos Culturais das 

Ciências e das Educações. Esta apresenta-se como um campo (anti)disciplinar, em que não se é possível 

coletar uma teoria e operar no campo, em que as relações culturais nos contam como elas funcionam e não 

são capturadas, fixadas ou ditam como sempre serão. O que se analisam são os efeitos. Tais efeitos são 

produzidos a partir de constructos culturais, são ferramentas, instrumentais, técnicas que nos auxiliam a 

produzir e ser produzidos pelas discursividades. 

 Neste sentido, o olhar ao campo se dá com um olhar descritivo-interpretativo dos artefatos culturais e 

suas (re)produções (ANDRADE; COSTA, 2017)5. Se trazemos aqui o conceito de artefato cultural para nortear 

nossa analítica, isso dá-se pelo reconhecimento de que um artefato consiste em um constructo de seu tempo, 

não tendo significado fixo, tão pouco essência ou destino. São instrumentais que produzem as coisas, os 

sentidos, os significados e a própria existencialidade. Esses artefatos culturais são produções e nem por isso 

deixam de ser reais e ter efeitos de verdades (MOSÉ, 2015).  

 Esses efeitos-produções, ou produções-efeitos, balizam as subjetividades em seu modo de ver e 

interpretar o mundo, no aprender, no constituir conhecimento – ou seja, operam como uma pedagogia, uma 

pedagogia cultural (ANDRADE; COSTA, 2017). Cada artefato cultural mobiliza uma pluralidade de pedagogias 

culturais, ou ainda, de modos de compreensão e do pensar a partir desses, seja por meio de representações, 

afetos, reconhecimentos ou reflexões. 

 É a partir desse espaço que vertemos nosso olhar à produção audiovisual Nise, o coração da loucura 

(2015), filme dirigido por Roberto Berliner, que  apresenta um fragmento da trajetória de vida de Nise da 

Silveira, mulher, alagoana e médica psiquiatra. O filme conta a história do retorno de Nise ao exercício da 

função de psiquiatra no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro – o primeiro hospício de regime manicomial 

do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, inaugurado em 1852 com o nome de Pedro II. O retorno de Nise é dado 

após seu exílio de oito anos, entre o período de 1936 a 1944, em que se deram após 18 meses de detenção 

pelo porte de livros referentes às teorias marxistas (SARTORI, 2018). 

                                                           
5
 Neste manuscrito optamos por guiar as analíticas a partir das contribuições de pensadoras mulheres. 
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 É do retorno do exílio que o filme se inicia: uma mulher de frente a uma porta de aço, exercendo força 

sob muros gelados e uma coloração grises. São dos ecos que Nise produz ao bater no portão, que se iniciam 

as reflexões. 

 

II. Nise: o inspirar para educações antidestino  

 

É necessário se espantar, se indignar e se contagiar, só assim é possível mudar a realidade.  
– Nise da Silveira  

 
Após atravessar a grande porta de aço, Nise adentra no hospital psiquiátrico e é acompanhada até 

uma conferência que está sendo ministrada. É a única mulher presente no espaço como médica psiquiátrica e 

é uma das poucas a traçar considerações acerca dos efeitos dos procedimentos modernos que estão sendo 

apresentados: eletroconvulsoterapia, choques insulínicos e lobotomia (utilizando um picador de gelo para 

causar lesões nos lobos frontais dos pacientes) (SARTORI, 2018). Seu corpo é estranho no espaço e causa 

espanto pois coloca em questionamento o funcionamento da localidade. Quando o funcionamento é 

contestado, a própria noção de destino se esvai (MOSÉ, 2018). 

O destino é compreendido como um entendimento de um suposto funcionamento, seja de leis naturais 

ou leis sociais – heranças estas do positivismo. O ideário é de estabelecimento de uma ordem rígida, como 

predestinação de um funcionamento para fins utilitários (MASTRÁNGELO, 2016). A própria figura do ‘louco’ é a 

ruptura dessa ordem, devido a isso, o mesmo é segregado para um espaço isolado6 para o suposto 

reestabelecimento da mesma, no hospital psiquiátrico. O que justifica a ausência do ‘louco’ é a sua 

desumanização, a retirada da humanidade (MOSÉ, 2018; SARTORI, 2018). A desumanização do Outro, faz 

com que qualquer meio e fim sejam possíveis para neutraliza-lo, domestica-lo, e com isso, manter a ordem. 

Nise da Silveira, ao levantar indagações aos ‘procedimentos modernos’, coloca em dúvidas: a) A 

qualidade e a ‘modernidade’ de tais procedimentos, que se especializam em técnicas e esvaem em 

humanização; b) Requer à cena a humanização dos pacientes, tratando-os como clientes e retirando-os do 

espaço de loucos, passivos e abjetos e, c) A ruptura com a própria ideia do destino do ‘louco’ a viver em outra 

realidade e sem possibilidade de vida em sociedade – sem passar pelo sacrifício de seu sistema nervoso 

central por processos físicos, químicos ou de lesão biológica. O que Nise nesse filme – e em sua história – 

coloca em questão são as rupturas do paradigma moderno (MOSÉ, 2018). 

                                                           
6
 Paula Mastrángelo (2016) apresenta que os sistemas de reclusão e segregação consistem em um sistema modular do 

discurso, o mesmo retira de cena os corpos que perturbariam a ordem, ou que são eleitos como desviados. Entretanto 

estes não deixam de existir, eles operam como representações de desvio. 
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Para Viviane Mosé (2018) o ideário da modernidade consiste na transferência da promessa de um 

Deus mítico para um Deus Ciência. As promessas consistem na análise dos sujeitos e das sociedades em 

plano e espécimes e suas leis, com base em uma política da representação. Para a promessa do bom 

funcionamento e da evolução progressiva após o desvelar da realidade, firma-se a possibilidade de um 

destino. É apenas sobre a ideia de destino que é possível o concepto de modernidade. A promessa é que ao 

compreender a realidade é possível organiza-la e caminhar ao progresso, a uma suposta evolução. Para os 

entusiastas da modernidade, essa ordenação é possível por meio de técnicas modernas, do posicionar o 

sujeito em seus espaços e desenvolvimento de papéis sociais e, na supressão dos desvios. O que Nise faz em 

meio ao coração da loucura é colocar abaixo tais promessas que fundam o destino. 

A educação antidestino funda-se então no colocar em pauta a impossibilidade da destinação dos 

corpos e das promessas da modernidade, no apontar que os procedimentos modernos podem fundar 

genocídios e o minar de existências outras; que a homogeneização é um risco à espécie, pois ela extingue o 

que supõe agentes patológicos. 

Natalia Mastrángelo (2016) pontua que o caminho para pensar uma educação antidestino funda-se na 

perspectiva do cuidado. O cuidado desde os gregos requer-se como base à possibilidade de algo acontecer, 

do incerto e misterioso; é o fundamento da potência pura, em que a multiplicidade pode fazer-se e instaurar-se. 

Se a base para a autonomia e o pensamento na modernidade é conclamada tendo como requerimento 

funcional o sistema nervoso central, o que Nise faz logo de início é colocar em dúvida: por que castrar física, 

química ou biologicamente? Por que retirar do Outro essa possibilidade? 

É o esforço para manutenção do sistema, para garantir um totem do destino funcionando, pois nem 

todos operam pela possibilidade do incerto (MOSÉ, 2018). Castra-se o Outro para acreditar em um destino, e 

com esta castração do Outro castra-se a si. Para evitar tais castrações, conclama-se para uma educação 

antidestino, em que ruem as promessas da modernidade; aberta às possibilidades, às múltiplas potências e 

operando pelo cuidado de si e do Outro.  

Para isso é sempre necessário indagar e humanizar o Outro... 

 

III. O pincel como instrumento 

  

As educações antidestino não se institucionalizam, não buscam implementar outra política de destino 

que salvaria o futuro da sociedade; elas fazem-se em um regime ético na disputa, nas criações sempre de 

novas possibilidades frente ao incerto. Como regimes de disputa que colocam a normalidade e o destino em 

xeque (MASTRÁNGELO, 2016), estas encontram resistência.  
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Duas cenas marcam a possibilidade de pensar os enfrentamentos com os quais as educações 

antidestinos se esbarram. Uma delas logo de início, quando Nise é deslocada ao colocar em dúvida o potencial 

de ‘modernização’ das técnicas e métodos utilizados, recusando-se a castrar o Outro. Dá-se a esta um 

depósito, convidando-a a inaugurar uma ala de Terapia Ocupacional. Vê-se que o enfrentamento aqui é 

deslocar os métodos de interdição e segregação utilizados para com o Outro a esta. Nesse outro espaço, 

segregado dos demais; dá-se à Nise um depósito, simbolizando que essa irá operar em um espaço dos restos;  

onde apenas pacientes que são considerados ‘tão problemáticos’ que apenas a castração salvaria. Dá-se a 

essa uma possibilidade, mas nenhum instrumento de operacionalização;; uma área compreendida como 

menor, como entretenimento e brincadeira, sob o deboche de pouca credibilidade intelectual; dá-se a essa 

uma equipe de apenas duas pessoas lidas no filme, inicialmente, como desinteressadas. 

É nesse cenário que Nise abre as portas para a integração e o trânsito dos Outros nesse espaço, faz a 

limpeza dos restos dos outros setores do hospital, passa a tratar os ‘loucos’ como ‘clientes’ buscando retirar o 

estigma e destino pré-definido a eles, traz instrumentos de outras localidades, requer para si um outro quadro 

de referências em que não é pedante aos demais ramos da psiquiatria para validar-se (busca substrato na 

psicanálise, buscando o desejo, o inconsciente e não técnicas do amortecer), agencia membros a sua equipe 

pelo reconhecimento destes e na triangulação do reconhecimento para com os Outros. Estas são pistas que 

Nise nos fornece para pensar educações antidestino, fundadas no cuidado (MASTRÁNGELO, 2016), no 

reconhecimento (MOSÉ, 2015; 2018) e na criação (SARTORI, 2018).  

Outra sinalização de enfrentamento e de esbarro é enunciada em diálogo entre Nise e outro Psiquiatra, 

doutor Cesar – especializado na realização dos procedimentos –, quando Nise agradece a visita dos médicos à 

exposição de seus clientes, e explica as bases epistemológicas de seu método terapêutico, é interrompida, 

procedendo o diálogo: 

 

César: Li seu relatório a respeito dos progressos no setor (de terapia ocupacional), mas uma coisa a 
Doutora não diz. Quando algum de seus clientes terão alta?  
Nise: Doutor Cesar eu não sei dizer quando eles ficarão curados e nem mesmo sei se um dia ficarão, 
mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles, olhe o que 
o seu paciente Lúcio está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem; você não foi 
informado a respeito da melhora em suas atitudes?  
César: Francamente Doutora Nise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na 
cabeça deles para conforta-los.  
Nise: O senhor não cura ninguém Doutor Cesar. O senhor usa seus pacientes para suas experiências 
sádicas. E convenhamos que a força é a única vantagem que o Sr. tem sobre eles.  
César: A Doutora também faz uso deste hospital para provar suas teorias, aliás é típico de comunistas 
transformar em humanismo as suas ambições pessoais.  
Nise: O meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo.  

 

Tal diálogo reflete um conjunto de encontros e intempestivas: i) A tentativa de validação dos saberes 

antidestinos, por uma lógica de educações baseadas em destinos, controles e normatizações; ii) O ataque 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 92 

 

pessoal ao sujeito que busca a criação de outros modos de pensar, aprender, ensinar, conhecer e existir e iii) 

O colocar em discussão as ferramentas utilizadas para tais procedimentos.  

No que toca os usos dos instrumentos, três desdobramentos são possíveis para reflexão. 

Primeiramente, uma das leituras possíveis verte-se acerca da simbolização dos instrumentos realizados no 

diálogo, o picador de gelo representa a destruição, lesão e inativação de regiões do sistema nervoso central; 

enquanto o pincel simboliza a criação, reflexão e o exercício de expressão sensível. É novamente colocado em 

cena o dualismo, composto pela modernidade, a busca do afastar as subjetividades, sensações e experiências 

individuais em troca da suposta objetividade. O desejo de objetividade é o mote, mesmo que seja necessário 

tirar vida e humanidade das composições do pensamento – ou esquece-las que estão envolvidas no processo 

do pensar (MOSÉ, 2018). A educação antidestino conclama a subjetividade, pois sabemos em que ponto a 

objetividade nos levou. 

Um segundo ponto é a representação do instrumento. O estatuto das ciências modernas requereu 

para si os mecanismos de padronização e controle, bem como o uso de instrumentais que possam ser 

calibrados, medidos e direcionados a seus usos. A afirmação de Nise ao colocar isso em pauta, as ferramentas 

‘calibradas’ como a chave de fenda, representam instrumentais científicos, enquanto o pincel verte-se ao 

campo artístico. O que Nise coloca em discussão é que não basta ter em mão uma ferramenta e requerer a 

essa um critério de validação, é necessário pensar seus usos (MOSÉ, 2015).   

Por fim, neste diálogo é evidenciado a perspectiva de uma ciência útil, da cura (como eliminação de 

uma doença), da temporalidade acelerada, da ‘obrigação’. É a lógica do destino buscando predizer que aquele 

saber não deveria estar naquele espaço, pois não é rápido, útil e atende as demandas da sociedade-mercado. 

Nise coloca em dúvida sobre a necessidade da velocidade, a utilidade, o atendimento e demandas e da própria 

noção de cura – que já remeteria um destino ao saudável. A problemática no que toca o estatuto da cura é 

evidenciada na afirmativa de que sequer sabe “se um dia ficarão” curados, mas sabe que hoje “eles estão 

melhores do que estavam antes”. Coloca-se em dúvida se estão doentes para um dia ficar curados e, arrasta 

as ciências médicas para o campo da ética e do cuidado, na importância de os sujeitos estarem melhores, 

organizarem a si e se expressarem em um exercício terapêutico. São estes os incentivos que Nise nos dá para 

pensar as educações – e estendemos aqui para as ciências – antidestinos. 

Um último enfrentamento encontrado no filme é em sua finalização. Nise no decorrer do filme introduz 

na terapia de seus pacientes cachorros, que simbolizam assim a interação com outros modos de vida, os 

reconhecem como seres viventes e participantes na existência e em suas terapêuticas. Tal introdução 

incomoda um dos médicos do hospital, que pede que os animais sejam retirados e que as portas se 

mantenham fechadas para evitar o acesso aos demais prédios – que se fechem as conexões e excluam outros 

modos de vida. Todavia, Nise e sua equipe recusam, e como resposta, os cães são envenenados. 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 93 

 

O enfrentamento aqui encontrado por Nise e sua Educação antidestino centra-se nas possibilidades de 

interdições diretas nos trânsitos destas educações pelos espaços em que essa opera; e na possibilidade de 

sabotagem e implosão de um projeto em curso. Mas, Nise responde dando indícios que o trabalho das 

educações antidestinos são trabalhos de Sisifo, intermináveis e em uma constante batalha por fazer-se. 

 

Considerações 

 

Vê-se, a partir do artefato cultural Nise, o coração da loucura (2015), que é possível pensarmos 

educações antidestinos,  romperem com o paradigma moderno e buscarem instaurar outros modos de pensar. 

As educações vertem-se ao incerto, à potência, à criatividade, a enfrentamentos e no arraste do pensar ético e 

do cuidado. São essas educações que nos convidam a fundar outros campos de saber – científicos e 

pedagógicos.  
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Capítulo 12 

ESCRITA FEMININA: MODOS ALTERNATIVOS DE RESISTÊNCIA 

 

Gislene Alves da Silva1 

 

 Embora as mulheres escrevam há bastante tempo, a sua entrada no cenário literário só ocorre 

timidamente por volta do século XIX, provocando mudança de ordem socioeconômica, política e cultural. As 

mulheres que se destinavam a ser consumidoras dessa literatura, passam também a produzi-la, mas o acesso 

das mulheres à condição de produtoras textuais não foi facilitado.  

 Por certo, além de haver a predominância da escrita masculina, os vários textos que faziam 

referências às mulheres também eram escritos por homens. Desta forma, a sociedade atestava uma 

“inferioridade mental, moral e física do gênero feminino” (DUARTE, 2011, p. 234). Mas o que se podia observar 

era que os homens não eram detentores dos talentos da escrita, mas sim dos meios para desenvolvê-la, como 

nos diz Constância Duarte (2011). Para a autora, muitas escritoras que “ousaram” publicar seus textos, estes 

se perderam nos arquivos ou não passaram da primeira edição. 

É importante ressaltar que a escrita da mulher certamente textualizará as marcas do feminino, visto 

que tais marcas aparecem no “corpo vivo”, inventivo, escrito pelo sujeito feminino. O modo como se constrói a 

narrativa pode revelar os dispositivos que lhe impedem de ter acesso a outras possibilidades de luta com e 

contra o signo. A ausência do direito à educação, o discurso paterno, a escrita oficial, a literariedade, a 

dificuldade para publicar, a não circulação dos seus textos, dentre tantas interdições revelam que os 

dispositivos ainda continuam impondo limitações à "batalha" com e contra o código.  

A partir de Derrida (2001), da noção de différance que abala as oposições binárias (homem/mulher; 

presença/ausência etc.), da "tensão entre o que pode ser uma coisa e seu contrário" (ARFUCH, 2012, p. 15), é 

possível questionar o significante (as representações) e desestabilizar os sentidos. Ao funcionar como um 

sistema aberto, a diferença cultural, ou melhor, o espaço intervalar entre eu/outro abala a autoridade do signo 

(do código patriarcal, por exemplo), fazendo emergir as diferenças, as margens, as vozes silenciadas da 

sociedade.  

Desse modo, a escrita canônica patriarcal passa a ser questionada, inclusive os seus espaços 

arbitrários, de dominação (instituições literárias, mercado do livro, Academia de Letras etc.). Emergem no 
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“espaço intervalar” os textos memorialísticos, escritos por mulheres, que refutam o modo de escrever do 

código patriarcal, e empodera o "eu" sujeito que agora pode escrever/narrar as suas experiências. Contudo, 

para que o discurso dominante não se reinscreva ou continue se reinscrevendo nesses textos, torna-se 

imprescindível questionar tais escritas. Assim, pensar as relações de gênero implica pensar na 

desterritorialização dos sentidos fixados, os quais atribuíram aos sujeitos femininos um “segundo lugar”. 

Pensar este jogo de desterritorialização. Pensar este jogo é ver como as escritoras alagoinhenses estão se 

ressignificando e por vezes ainda repetindo uma imagem patriarcal construída para mulheres. 

Com base em Agamben (2009, p. 40), o qual amplia a noção de dispositivos de Michael Foucault, os 

dispositivos podem ser "qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interpretar, modelar, controlar e assegurar os gestos, condutas, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes". Portanto, a vida humana pode estar sendo capturada por qualquer coisa: a literatura, as redes 

sociais, a caneta, o computador, celular etc. Então, como desarmar esses dispositivos que controlam o nosso 

modo de dizer e ler o mundo e nossas experiências? 

É preciso pensar em alternativas de (de)formação da escrita, enquanto arma de combate sociocultural. 

O que seria essa (de)formação? Cursos como “Escrevivendo” que realizamos na Universidade do Estado da 

Bahia-UNEB, para escritoras locais, que visa leituras desviantes, descolonizadoras, das escritoras 

memorialísticas Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus, que foi proposto no sentido de criar encontros, 

fortalecer o debate, ambientes de leituras desviantes que mexam com as subjetividades das escritoras, 

refletindo sobre novos modos de olhar as experiências e operar com a escrita do texto.  

Assim, criamos dispositivos contra a dominação do discurso patriarcal, um essencialismo de escrita e 

operamos leituras críticas e reflexivas por outra política à favor da vida. Nesse sentido, os textos 

memorialísticos das escritoras provocam um processo de autocrítica que revela tanto o conhecimento das 

“marcas de um corpo”, como parte de uma realidade coletiva, quanto às possibilidades de tomadas de outras 

posições. 

A abordagem autobiográfica tende a possibilitar o entrelace das histórias individuais com as histórias 

sociais, pois a singularidade e o coletivo pluralizam os discursos e, por sua vez, o modo de pensar e atuar dos 

sujeitos na sociedade. Ao escreverem sobre suas lembranças, seu cotidiano, trazem os rastros das 

desigualdades sociais, das marcas de violências nos corpos, dos discursos sobre a sexualidade, dentre outros. 

Assim, por em relação os discursos que perpassam nos textos dos escritores, no nosso caso das escritoras, 

nos permitem não só visualizar a sua trajetória pessoal, mas o outro (marcas discursivas) que se expressa 

nessa escrita. 

Sendo assim, no curso intitulado Escrevivendo (Ateliês autobiográficos) pretendíamos disseminar a 

literatura feminina/feminista de Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo aproximando-as das mulheres 
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escritoras de Alagoinhas e região; observando, como foco investigativo, o papel dessas escritoras 

alagoinhenses na sua própria formação a partir do momento em que estas se apropriam da sua trajetória de 

vida em uma abordagem biográfica.   

O curso contou com quatro encontros presenciais. Embora o curso tenha despertado o interesse de 

várias mulheres escritoras contamos com a participação efetiva de duas: Margarida Souza, que atualmente 

encontra-se morando em Salvador (BA), e Luzia Senna, que reside em Alagoinhas (BA).  

Nesse sentido é que buscamos, com este encontro, verificar como as narrativas autobiográficas de 

escritoras de Alagoinhas, enquanto construto da (auto) formação dos sujeitos femininos, criam condições para 

a ressignificação das suas histórias de vida. Com isso, buscamos estudar as estratégias textuais utilizadas 

pelas escritoras supracitadas, visando uma reflexão crítica sobre tais mecanismos, objetivamos descrever o 

processo dos ateliês autobiográficos de escritoras de Alagoinhas, refletindo acerca de suas “escrevivências”, 

enquanto condição para a ação e reflexão de suas histórias de vida. 

 Ao colocarmos em diálogo, nos ateliês autobiográficos, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus e 

escritoras de Alagoinhas, fizemos com a intenção de verificar como as escritoras de Alagoinhas em contato 

com estas outras repensaram suas vidas, mas, também, com o intuito de fortalecer essas mulheres que 

ousaram escrever, que fizeram da palavra um instrumento de resistência e luta, que não aceitaram o destino 

predestinado as mulheres. Assim, ao mesmo tempo, que nos enriquecemos no contato com estas escritoras 

Evaristo e Carolina de Jesus, também lhes enriquecemos ao pôr em circulação as suas histórias de vida e luta 

e suas obras literárias, fazendo com que os seus textos-vida sejam conhecidos, lidos e estudados.  

 Mulheres como a Conceição Evaristo e Carolina de Jesus nos fazem lembrar como é preciso ter um 

posicionamento político diante da vida. E precisamos refletir sobre o uso que fazemos da nossa escrita, seja 

ela literária ou acadêmica e como usamos o espaço acadêmico/institucional ao nosso favor e a favor de tantas 

outras mulheres que aqui não entraram. Ao adentrarmos neste espaço não podemos nos eximir da luta. E lutar 

é ocupar espaço. Como nos diz Richard (2002, p.157) “As mulheres não podem se dar ao luxo de não 

participar ativamente dessas batalhas, mesmo que as regras do combate estejam prefixadas a partir do 

masculino, já que em toda cultura há entrelinhas rebeldes, por onde filtrar e disseminar os significados 

antipatriarcais.” Assim, o curso, os ateliês, as leituras e reflexões, neste encontro, foram promovendo 

reverberações também em mim, o sujeito que pesquisa, reflexões sobre o espaço da pesquisa, a instituição 

literária. 

 A postura de escritoras como Carolina de Jesus e Conceição Evaristo nos fortalece ao ver como estas 

ousaram e conseguiram romper, em uma certa medida, com dispositivos que lhes aprisionavam, que negavam 

a sua voz como escritoras. Mulheres que nos servem como referência e nos mostram como podemos ousar, 
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falar, nos posicionar e que precisamos sempre lutar por uma vida mais digna.  Histórias de vidas aqui reunidas, 

cruzadas que nos servem para refletirmos sobre a nossa própria história.  

Podemos perceber que, apesar de histórias de vida diferentes, o que aproxima essas mulheres, 

Margarida Souza e Luzia Senna, mas também Conceição Evaristo e Carolina de Jesus, segundo seus relatos, 

suas narrativas, são suas histórias de luta, visto que, ao rememorar o passado pessoal, mas também coletivo, 

Luzia Senna e Margarida Souza revelam a ressignificação de um sujeito politizado que contribui para uma 

prática política de resistência e de luta, pois são mais duas mulheres escritoras que desconstroem, com muita 

dificuldade e persistência, uma história instituída pelo poder hegemônico e masculino. O próprio ato de 

escrever, destas mulheres, já nos diz desta coragem. 

Deste modo, o que percebemos nos encontros é que estas mulheres carregam esta marca de luta, 

mulheres que se esbarram em tantas dificuldades que lhes tiram as possibilidades, os direitos. Mas, ainda 

assim, dizem que têm que fazer e fazem vibrar a potência que existe em cada uma. Senna, por exemplo, 

aprende a escrever à revelia de um discurso patriarcal que inferiorizava a mulher e lhe impedia de escrever e, 

hoje ainda, a depender de certas circunstâncias, de publicar. E aprender a ler e a escrever sozinha é, no 

mínimo, um ato de ousadia para uma mulher que mais tarde encheria de palavras o silêncio ao qual foi 

conduzida. Margarida nos apresenta uma mulher forte, determinada, que lutou muito para dar continuidade aos 

estudos e depois se esforça para possibilitar que seus filhos todos concluam uma faculdade. Lutou para ter um 

mínimo de condição financeira. Estas marcas culturais, não devem ser esquecidas, nos impulsionando a 

pensar, hoje, os meios utilizados para engendrar\produzir novas alternativas. 

Leonor Arfuch (2012, p. 13), pensando na singularidade de algumas formas de gêneros discursivos 

que atravessam os “espaços biográficos”, nos diz que, ao iniciar os seus estudos sobre o “espaço biográfico”, 

não imaginava que esse espaço teria uma expansão futura, continuando a sua dilatação, com a diluição dos 

seus limites. E esta expansão do espaço biográfico sofre forte influência das “novas tecnologias da 

comunicação”. Um espaço que já abarcava velhas e novas formas de escrita de si, das autobiografias 

clássicas ao reality show. Assim, Arfuch supõe que o “‘futuro do presente’ trará inerente novas experiências 

nos limites – ou fora deles”, nas teorias assim como nas práticas.  

Autoras como Klinger (2012) e Arfuch (2012) nos convidam a pensar como vivemos em uma era em 

que a mídia tem intensificado a espetacularização da intimidade, gerando uma visibilidade da vida privada. 

Parece que vivemos uma necessidade da exteriorização da vida íntima e um exemplo seriam os frequentes 

realities shows. Assim, presenciamos uma cultura midiática que tem exaltado o autobiográfico, tendo como 

contribuição o sucesso mercadológico das memórias, das autobiografias, dos testemunhos, dentre outros. Os 

diários, por exemplo, que antes eram trancados à chave, hoje apresentam-se abertamente. Vivemos em uma 
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época, como já frisamos, em que os realities shows invadem as rotinas dos telespectadores e isso condiz com 

a exposição da intimidade pelos diários virtuais e páginas pessoais na internet.  

O que podemos perceber é que o autor encena a vida real, o seu texto auto-referencial é voltado para 

a sua experiência, do autor, o que seria então uma performance do sujeito, sendo, assim, uma “verdade 

construída”. A escrita de si, portanto, vem se expandindo na sociedade contemporânea, visto que encontramos 

essa modalidade de escrita não só na literatura como em outros domínios das artes. 

Assim, como pensar essa escrita em sua feição memorialista, na era das tecnologias, na explosão do 

texto autorreferencial nas páginas da internet? 

Mas uma vez Arfuch (2012, p. 15) nos convida a pensar que, embora estejamos presenciando uma 

“crescente indistinção entre o público e o privado e a radical abertura da intimidade”, existe por trás uma 

“guinada subjetiva”, que pode ser entendida também como algo positivo, produtivo. Assim a autora afirma que:  

 

essa “guinada subjetiva” também poderia ser entendida, com uma acentuação positiva, 
como estratégias de autoafirmação, recuperação de memórias individuais e coletivas – 
sobretudo, com relação à experiência traumática -, busca de reconhecimento de identidades 
e minorias – no conceito de Deleuze -, afirmação ontológica da diferença – sexual, étnica, 
cultural, de gênero –, registros todos em que o autobiográfico tem um papel determinante 
(ARFUCH, 2012, p.15). 

 

 

Mais uma vez tomamos a noção de différance de Derrida (2001) que abala as oposições binárias, “do 

que pode ser uma coisa e o seu contrário” (ARFUCH, 2012, p.15), para pensarmos essa guinada da 

subjetividade que faz emergir uma multiplicidade de vozes silenciadas da sociedade, pois, ao mesmo tempo 

que, vemos uma exposição do eu em uma sociedade midiática que tem dado ênfase à espetacularização da 

intimidade, percebemos um movimento de autoafirmação dos sujeitos, pois, estes agora falam com voz própria 

e convidam outros tantos sujeitos a ocupar esse espaço, espaço de fala que empodera as margens. E o 

empoderamento surge desse processo de fortalecimento dessas mulheres. Mulheres que exigem a autoria das 

suas histórias de vida e luta.  

Assim, a nossa atuação caminhou, também, nesta direção de criação deste espaço para debatermos, 

espaço de fortalecimento em que este processo de empoderamento, dessas escritoras, se sustente, de modo 

a mexer com as subjetividades destas mulheres, a favorecer esta “guinada subjetiva”. Por isso, com a nossa 

metodologia da pesquisa, com o ateliê, criamos um espaço para que estas escritoras pudessem refletir sobre 

novos modos de olhar as experiências, assim como operar com a escrita do seu texto.  

Arfuch (2012, p. 16) pondera que abordar o “espaço biográfico” não é uma tarefa fácil e requer 

múltiplos olhares, para tornar esse espaço como um “vetor analítico e crítico da sociedade contemporânea”, 

sendo preciso articular vários campos de conhecimentos. 
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Articulação não como um mero “somatório” de saberes, e sim como a postulação de 
relações não necessárias nem evidentes, tendentes a uma visão superadora da 
parcialidade, uma visão, além do mais, política em todos os sentidos da palavra. Tal leitura 
implicaria uma reelaboração das próprias ideias de espaço, sujeito, subjetividade e 
identidade e uma definição adequada dos gêneros discursivos e da narração (ARFUCH, 
2012, p.16). 

 

 

Mais adiante Arfuch apresenta um conceito de Bakhtin, um dos teóricos que sustenta a sua pesquisa, 

que seria o valor biográfico, “um valor – um bônus de valor, poderíamos dizer – que faz com que o relato de 

uma vida a ponha em ordem, ou seja, em forma e, portanto, em sentido, não apenas para quem o narra como 

também para quem o recebe” (ARFUCH, 2012, p.18). Nos termos de Arfuch, as escritoras de Alagoinhas ao 

narrarem as suas histórias irão por em ordem o seu texto-vida e este texto-vida vai tocar o outro de uma forma 

mais incisiva do que um texto ficcional, embora saibamos que toda narrativa que se faz de si seja 

ficcionalizada.  

Para a autora, neste momento, há uma identificação especular que leva o sujeito a se colocar no lugar 

do outro, provocando uma aproximação com os relatos de vida, e, é “essa proximidade que ata a crença, se 

não ‘fatos’ (narrados), no fato de uma existência, o que faz das formas biográficas […] uma inesgotável fonte 

de atração e identificação que prevalece sobre as outras”. (2012, p. 18) Porém, nas leituras feitas de Arfuch 

pude perceber que o sujeito ao se por diante do outro carregará consigo sempre uma máscara, que os relatos 

de vida por mais sinceros e fieis que pareçam ser não é a vida, visto que estaremos sempre montados em um 

personagem. Assim, entra em cena a força performática, que poderíamos entender como uma encenação da 

vida real. 

 É no cotidiano que todos nós somos autobiográficos, como afirma Arfuch (2012, p. 20), no diálogo de 

todos os dias, no narrar dos acontecimentos, nas nossas escrevivências. “Porém, a biografia pode ser até 

mesmo o que resta, o que fica do tempo de vida, o que permanece, como vibração, como energia, quando se 

abandona para sempre um lugar” (2012, p. 23). E, assim, vamos seguindo no rastro do resto, dos farrapos, do 

que há de vida, de potência, de energia que faz vibrar o texto vida e, assim, vamos buscando “o martelar do 

cotidiano em contraposição ao acontecimento, a minúcia como significante frente aos grandes eventos da vida, 

os que tradicionalmente fazem a dignidade de uma auto/biografia” (2012, p. 26). 

As escritoras de Alagoinhas através da memória autobiográfica escrevem sobre as suas condições de 

vida, as “vivências do gênero feminino”, sobre a interdição dos seus desejos de estudar, ler, escrever, dentre 

tantas outras interdições a que eram submetidas. Escrevem, portanto, sobre as violências simbólicas 

presentes em suas vidas, inclusive quando seus textos são destruídos e também quando recebem 

xingamentos por escreverem. 
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Como já sinalizamos, essa escrita de voz feminina autobiográfica ganhou à cena e abalou os 

obstáculos enfrentados pelas mulheres no exercício da escrita, ocasionando um deslocamento de processos 

de silenciamento, impostos por um pensamento hegemônico, que determinava a forma de ser e de viver do 

sujeito feminino.  

Sendo assim, a narrativa autobiográfica é um “texto vivo”, nos termos utilizados por Pérez (2006) que 

lembra que os sujeitos que narram as suas vidas estão inseridos em um contexto histórico sociocultural. Este 

“texto vida” está marcado pelos sentidos concretos e subjetivos que vão nos revelar como esses sujeitos, que 

são constituídos de tantas vozes e papeis, se percebem no mundo. Ao mesmo tempo suas narrativas nos 

possibilitarão, nesta pesquisa, uma compreensão maior da constituição da história de vida de cada escritora.  

É neste sentido, que buscamos compreender a autobiografia das escritoras como um processo de 

autocrítica que revela tanto o conhecimento das “marcas de um corpo”, como parte de uma realidade coletiva, - 

marcas tantas vezes tematizadas em seus poemas, contos, cordéis, entre outros gêneros -, quanto às 

possibilidades de tomadas de outras posições, considerando inclusive o encontro com as escritoras Evaristo e 

Carolina de Jesus, promovido pelo curso no presente da pesquisa. 

Se a negação e o silêncio marcam as vidas de escritoras de Alagoinhas, nesta pesquisa abriremos 

este espaço para que as suas vozes sejam ouvidas e mais, para que estas provoquem uma reflexão não só 

em nós, leitores, como já demonstrem ser também, em alguma medida, produto de uma reflexão provinda de 

um encontro, promovido pela pesquisa, entre leitoras-escritoras subalternizadas em determinados sentidos e 

períodos. Abriremos espaço para que estas vozes transitem, vozes que revelam tantas outras, pois, existem 

“marcas do coletivo no individual – que nunca chega a sê-lo totalmente – e que tornam o biográfico-social, 

como poderíamos dizer, aquilo reconhecível também como ‘próprio’ na experiência de antecessores ou 

contemporâneos”, como aponta Arfuch (2012, p. 20-21). 
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Capítulo 13 

ESPERANÇA GARCIA: UMA ESCRAVA VISIONÁRIA 
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RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo a história da escrava Esperança Garcia, que viveu no século 
XVIII na província do Piauí, destacando-se por ter escrito uma petição destinada ao governador da capitania do 
Maranhão, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, mostrando uma realidade em que a mesma sofria de maus tratos e 
abusos físicos. Além disso, esse documento apresenta uma mulher à frente do seu tempo, pela sua coragem, 
determinação e ousadia em questionar o sistema escravista vigente nesse contexto. Em relação, ao objetivo geral que 
norteou esta pesquisa, menciona-se analisar a trajetória histórica de Esperança Garcia e sobre os objetivos específicos 
cita-se abordar o legado de Esperança Garcia na História nacional e caracterizar a influência de Esperança Garcia na 
luta contra a escravidão.  No que tange a situação problema deste trabalho aponta-se como Esperança Garcia conseguiu 
se tornar uma mulher impoderada?  E metodologicamente este estudo se utilizou de um estudo bibliográfico acerca da 
participação de Esperança Garcia na luta contra a escravidão no século XVIII. Já o que me levou a desenvolver este 
estudo é compreender o papel de Esperança Garcia na luta contra o sistema escravista, pois, a mesma viveu no 
contexto da escravidão onde era proibido saber ler e escrever e mesmo assim, ela foi capaz de se tornar uma mulher 
letrada e realizou críticas formais a esse sistema escravocrata. 
Palavras-Chave: Esperança Garcia. Mulher. Escrava.  
 
 
ABSTRACT: This article has as its object of study the story of the slave Esperança Garcia, who lived in the 18th century 
in the province of Piauí, standing out for having written a petition addressed to the governor of the captaincy of Maranhão, 
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, showing a reality in which she suffered physical abuse and abuse. In addition, this 
document presents a woman ahead of her time, for her courage, determination and daring to question the slave system in 
force in this context. In relation to the general objective that guided this research, mention is made of analyzing the 
historical trajectory of Esperança Garcia and of the specific objectives, mention is made of addressing the legacy of 
Esperança Garcia in national history and characterizing the influence of Esperança Garcia in the fight against slavery. 
Regarding the problem situation of this work, is it pointed out how Esperança Garcia managed to become an impoderate 
woman? And methodologically this study used a bibliographic study about the participation of Esperança Garcia in the 
fight against slavery in the 18th century. What led me to develop this study is to understand the role of Esperança Garcia 
in the fight against the slave system, because she lived in the context of slavery where it was forbidden to read and write 
and even so, she was able to become a literate woman and formally criticized this slave system. 
Keywords: Hope Garcia. Woman. Slave. 
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Introdução  

 

Em relação à Esperança Garcia, pontua-se que esta mulher negra, foi considerada a primeira 

advogada do estado do Piauí, vivendo um contexto histórico conservador e patriarcal. Além disso, seu legado 

até hoje é debatido no meio acadêmico, pela sua coragem e bravura no fato de suas críticas terem sido 

dirigidas ao sistema escravista piauiense e de um modo geral brasileiro do século XVIII, despertando assim 

vários questionamentos e curiosidades acerca dessa escrava.    

Sobre os objetivos que nortearam este artigo, destaca-se analisar a trajetória histórica de Esperança 

Garcia, abordar o legado de Esperança Garcia na História nacional e   caracterizar a influência de Esperança 

Garcia na luta contra a escravidão. Ou seja, este estudo vai tratar de Esperança Garcia de maneira critica 

trazendo os principais aspectos ligados a esta mulher contemporânea do século XVIII.  

No que tange a situação problema em que esta pesquisa se pautou questiona-se como Esperança 

Garcia conseguiu se tornar uma mulher emponderada? Até porque é pertinente citar que Esperança Garcia, 

viveu em um momento também, que a mulher era inferiorizada em comparação ao homem e mais 

especificamente a mulher negra tinha a questão do racismo e do preconceito racial, que marginalizavam ainda 

mais essas mulheres. 

Metodologicamente falando este artigo cientifico, utilizou-se de um estudo bibliográfico fundamentado 

em fontes escritas que abordam a participação de Esperança Garcia na luta contra a escravidão no século 

XVIII, para isso citam-se artigos, livros e monografias que debatem de forma pertinente as características do 

processo de engajamento de Esperança Garcia no combate a escravidão no Piauí.  

Já o que me levou a desenvolver esta pesquisa é compreender o papel de Esperança Garcia na luta 

contra o sistema escravista, pois, a mesma viveu no contexto da escravidão onde era proibido saber ler e 

escrever e mesmo assim, ela foi capaz de se tornar uma mulher letrada e realizou críticas formais a esse 

sistema escravocrata. Ou seja, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, por ter um posicionamento critico em 

uma conjuntura extremamente conservadora e patriarcal, na qual uma parcela muita pequena da sociedade 

brasileira tinha o privilégio de estudar.  

 

Uma Biografia de Esperança Garcia.  

 

Sobre Esperança Garcia é pertinente citar a afirmação de França et al (2015, p.7) pontuando que: 

 Apesar de estar na memória do povo piauiense, especialmente a parcela da população 
marcada pela luta e conquista de direitos, pouco se sabe de modo preciso sobre a vida de 
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Esperança Garcia e nada sobre os desfechos causados pela sua carta escrita em 06 de 
setembro de 1770. 

No entanto, pelas informações acerca da vida de Esperança Garcia é relevante mencionar que ela 

nasceu em uma fazenda de posse dos jesuítas, localizada geograficamente no município piauiense de Nazaré 

do Piauí, mais precisamente na região de Oeiras na fazenda de Algodões, aproximadamente a 300 km de 

Teresina. Já sobre o fato de se ter poucos registros dela, deve-se levar em consideração a sua situação de 

mulher, negra e escrava no período colonial piauiense. 

Debatendo-se o fato que levou Esperança Garcia, a ser reconhecida como uma mulher corajosa, 

destemida e acima de tudo guerreira salienta-se que a mesma escreveu uma carta ao governador do Piauí 

Gonçalo Lourenço de Castro na vigência do século XVIII, na qual se realizava uma denúncia pelos maus tratos 

sofridos por ela e sua família e esse documento é do dia 6 de setembro de 1770. 

Conforme Sousa (2018, p.66) “A carta de Esperança Garcia evidenciou aspectos da história do Piauí 

até então desconhecidos”. Ou seja, este documento do século XVIII revela aspectos da institucionalidade do 

estado monarca português e é uma fonte histórica crucial para se compreender a atuação dos escravos, e 

algumas formas de controle realizadas por autoridades da época, que administravam as terras em nome do rei 

ou monarca. 

Neste sentido a carta original se encontra em Portugal e no estado do Piauí a uma cópia que foi 

descoberta no arquivo público, pelos trabalhos investigativos do historiador e pesquisador Luiz Mott no ano de 

1979. Para isso, Sousa (2006, p.2) apresenta de forma autentica a retórica e o sofrimento que esse documento 

expressava: 

 Eu Souhua escrava de V.S. dadministração do Capª m Ant° Vieira de Couto, cazada. Desde 
que o Capªmpª Lá foi adeministrar, q. me tirou da fazdª dos algodois, aonde vevia com meu 
marido, para ser cozinheira da sua caza, onde nella passomt° mal. A Primeira hé q. ha 
grandes trovadas de pancadas enhum Filho meu sendo huã criança q. lhe fezestrair sangue 
pella boca, em mim não poço esplicar q Sou hucolcham de pancadas, tanto qcahyhuã vez 
do Sobrado abachopeiada; por mezericordia de DsesCapei. A segunda estou eu e mais 
minhas parceiras por confeçar a tresannos. E huã criança minha e duas mais por Batizar. 
Pelloq Peço a V.S. pello amor de Ds. e do Seu Valim T° ponha aos olhos em mim ordinando 
digo mandar a Porcurador que mande p. a Fazdª aonde elle me tirou pª eu viver com meu 
marido e Batizar minha Filha de V.Sa. Sua escrava. EsPeranCa Garcia. 

   A partir desse documento pode-se perceber uma realidade na qual Esperança Garcia, estava 

inserida marcada pela violência, abusos e exploração e maus tratos revelando assim um modo de vida 

caracterizado pelo desespero. Além disso, é coerente argumentar que esta carta abre a possibilidade segundo 

a visão de alguns historiadores de ter havido na época de Esperança Garcia outros escravos letrados nas 

próprias fazendas de gado da província do Piauí, isto de posse e administradas pelos padres jesuítas, até a 
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elevação do Marques de Pombal. Contudo existem aqueles que refletem no que tange a existência de 

escravizados que sabiam ler e escrever, mas os estudos acerca desse tema ainda são escassos e restritos. 

Analisando minuciosamente a carta de Esperança Garcia, se percebe o conceito de identidade, pois, 

ela se auto reconhece enquanto uma escrava mãe e exige o direito de voltar para o lugar de origem a Fazenda 

Algodões, com o intuito de viver ao lado do seu marido e dos filhos. Posteriormente, Esperança Garcia 

argumenta de maneira explicita várias reclamações contra o Capitão Antônio Vieira do Couto, que a dominara 

no exercício de seus ofícios de cozinheira e a privando da convivência com o seu marido. Ou seja, esta 

epistola afeta negativamente a imagem do Procurador das fazendas de gado da Coroa ante o Governador da 

Capitania do Piauí, principalmente porque o mesmo usurpara da mão-de-obra escrava, pertencente à Coroa, 

em benefício próprio. 

Citando as ponderações de Luiz Mott acerca da existência de uma escrava letrada no estado do Piauí, 

o mesmo fala que:  

 A existência de uma mulher escrava alfabetizada sugere-nos quem sabe um aspecto 
peculiar que assumiu a escravidão na zona pecuarista do sertão do Piauí [...]: encontramos 
documentos que se referiam a escravos que possuíam bois, cavalos, que deixavam herança 
ao morrer, que enviavam algumas cabeças de gado para serem vendidas em distantes feiras 
de animais. Escravos que requeriam ao Governador contra algum proprietário mais 
ganancioso e usurpador, declarando textualmente “quando o Senhor comprou o escravo, 
não comprou o que ele possuía (MOTT, 1985, p. 105) ”. 

Baseado na fala de Luiz Mott o manuscrito de Esperança Garcia, tem um papel de mostrar que o 

escravo negro, não foi totalmente submisso aos seus proprietários na época colonial e também, revela de certa 

forma uma crítica ao mito da convivência pacífica ou da “democracia racial”, apregoada por meio de 

interpretações realizadas em Casa Grande & Senzala, obra de Gilberto Freyre. 

No que se refere à carta de Esperança Garcia é apontada como a primeira solicitação escrita através 

de uma mulher na História do estado do Piauí, o que a consolida como a pioneira da advocacia neste estado 

segundo a (OAB-PI), e também, cita-se que é um documento relevante no surgimento de uma literatura de 

caráter afro-brasileira tanto que a data de 6 de setembro, é comemorado o dia estadual da Consciência Negra, 

em virtude da lei n 5. 046, de 7 de janeiro de 1999.  

Outro documento, que é de autoria desconhecida e que se relaciona diretamente com a carta de 

Esperança Garcia, aparece Mott (2010, p.142-143) que afirma que talvez este documento pode tratar-se de 

alguém que escreveu em nome dos escravos desta inspeção: 

“Conta que dou a V. Sa. da residência de Nazaré, que é procurador o Capitão Antônio Vieira 
do Couto: (ele) tirou uma escrava chamada Esperança, casada, da fazenda de Algodões e 
não tem concedido tempo algum para a dita ir fazer vida com seu marido, vendo apertada 
com vários castigos tem fugido por várias vezes e o dito Capitão tem posto tão tímida a dita 
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em forma uma quinta feira deu tanta bordoada com um pau e com ela no chão e depois 
jurou que havia de amarrar dita escrava se arretirou  com dois filhos, um nos braços, de 7 
meses e outro de 3 anos; até o presente não tem tido notícia dela e tem feito umas correias 
para castigar e diz que veio para ensinar os ditos escravos. Tem mostrado como os escravos 
tem experimentado que tem clamado contra o dito procurador até que foi ouvido da 
intercessão de V. Sa. Veio uma portaria até a fazenda da Serrinha e como tem um padrinho 
que orou para o dito Procurador não teve (realização) do seu mau instinto, em forma que 
aperta os ditos escravos (que) não têm descanso. Todas as noites trabalham sem descanso 
algum, sendo preto velho e se fora moço, tudo podia a mocidade suportar. Como no 
sustento do dito, muito mal que não come farinha que a fazenda faz, porque serve para 
ajuntar com a que o dito procurador faz para seu negócio, do que pedindo licença o 
intercessor de V. Sa., não quis consentir em forma alguma do que contra a ordem, dizendo 
que era dos seus escravos. Que estorva os ditos escravos para o seu serviço em socar 
mamona, em desmanchar mandioca e outro serviço. Até tirou algumas escravas para fiar 
algodão e diz, como no ano passado, que era para (trabalharem) na fazenda e fez redes 
para seu negócio e não tem dado cumprimento algum na sua obrigação, não tem corrigido 
as ditas fazendas faltando a sua obrigação, tendo o criador da fazenda Tranqueira certas 
rezes em particular (e) querendo dar esta conta a V. Sa. Como pai e Sr. põe os olhos de 
piedade em ver estas lástimas porque não tem quem fale por estes mais que a misericórdia 
de V. Sa. Abaixo de Deus, pois os ditos escravos não tem outro jazigo senão o amparo de V. 
Sa. ” 

Pontua-se que Esperança Garcia, logo após a denúncia não foi diretamente residir na fazenda 

Algodões, provavelmente segundo estudiosos refugiou-se mediante a salvaguarda de amigos em uma mata 

próxima de algodões, tanto que durante um certo tempo, não se teve informações sobre o paradeiro dela.  

De acordo com Sousa (2006) o que dificultava para que os escravos não aprendessem nem a ler e a 

escrever no período colonial, eram as barreiras linguísticas e culturais, que impediam a integração e o acesso 

dos africanos e descendentes escravizados às normas ou padrões da língua do colonizador europeu, 

entretanto há as exceções como a escrava Esperança Garcia, o poeta afro-baiano Luiz Gama (1830 – 1882), 

Luíza Mahin, a mãe desse poeta, dentre outros nomes, que podem ser considerados casos excepcionais de 

quem aprendeu a ler ainda escravo e dessa forma veio a combater o sistema escravista. 

Em relação ao fato de Esperança Garcia, ter aprendido ler e escrever cogita-se que os padres jesuítas 

teriam a ensinado, em um contexto antes da expulsão desses sacerdotes por parte de Pombal. Devido à 

evacuação dessa companhia, as propriedades se tornaram domínio do reino de Portugal.   

   Conforme França et al (2015, p.16) “Os sesmeiros ou fazendeiros eram os donos das grandes 

propriedades, possuíam gado e escravos, eram aqueles que haviam recebido ou conquistado sesmarias”. 

Salienta-se que no contexto, em que viveu Esperança Garcia as elites piauienses, eram compostas por 

indivíduos com uma ligação de proximidade com o meio rural.  
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Esperança Garcia: a educação como empoderamento da mulher negra piauiense.   

 

Dialogando acerca da relação de Esperança Garcia com a questão da educação, enquanto um meio 

de empoderamento da mulher negra no estado do Piauí, é cabível mencionar primeiramente que o fator 

educacional é importante para a autovalorização de qualquer ser humano dentro de um contexto sócio cultural 

especifico. Para isso, esse tópico do artigo vai elucidar a ideia de letramento correlacionando com a figura 

emblemática de Esperança Garcia.  

Referindo-se ao termo letramento ressalta-se que o mesmo, se relaciona a um conjunto de várias 

práticas de caráter social, que envolvem respectivamente as questões da leitura, alfabetização e produção 

escrita. Em conformidade a Lopes (2001) a palavra letramento é uma interpretação fiel da palavra de língua 

inglesa literacy e, conforme a mesma autora, o termo só passou a ser utilizado no Brasil no período da década 

1980 do século XX, mas é preciso pontuar que Esperança Garcia foi uma escrava negra que redigiu uma 

epistola em pleno século XVIII, por isso a sua ligação com a temática do letramento.  

Em razão de Esperança Garcia ter feito essa carta, de uma certa forma a classifica como uma militante 

no combate a escravidão, pois, demonstra-se um engajamento por parte da mesma em uma luta de âmbito 

social, ou seja, existia uma causa que movia esta mulher no século XVIII no Piauí, que era o fim da questão da 

escravidão e relacionado a isso o termino dos maus tratos e os abusos sofridos pela mesma.  

Segundo a visão de Bazerman (2007, p.110), “aprender a escrever significa aprender a assumir uma 

presença ousada no mundo e entrar em complexas e sofisticadas relações com os outros”. Essa compreensão 

é visível na carta de Esperança Garcia, pois, a mesma expressa seus anseios como a ousadia ao exigir seus 

direitos sociais e dessa maneira evidencia-se também, aspectos de cunho psicológico e cognitivo por meio da 

restauração do meio histórico e social, em que ela estava inserida, utilizando-se para isso como ferramenta 

desse processo a carta. 

Além disso, deve-se destacar que Esperança Garcia, por ter sido uma mulher trabalhadora rural, 

casada, negra e acima de tudo uma escrava que mesmo diante de tantas dificuldades e obstáculos conseguira 

se tornar uma letrada, é pertinente salientar que ela, foi de uma certa forma uma inspiração e um alento para 

muitos escravizados, da época colonial no Piauí até mesmo a nível de Brasil 

 

Considerações Finais  

 

Em virtude do que foi mencionado afirma-se que Esperança Garcia, foi uma mulher muito importante 

para a História do Brasil, pela sua determinação e força de vontade em lutar por seus objetivos em um 

contexto totalmente adverso, para quem eram mulher e mais ainda escrava negra, por isso estudá-la se 
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configura como uma atividade de suma relevância para profissionais das áreas de ciências humanas como a 

História, Sociologia, antropologia e até mesmo a Filosofia.  

Citando as dificuldades para a elaboração desse artigo, salienta-se principalmente a questão de haver 

pouco material bibliográfico disponível, que aborde Esperança Garcia, por isso esse tema apresenta muitas 

lacunas a serem preenchidas e neste sentido este presente estudo, vem trazer novas informações ampliando 

assim a compreensão de pesquisadores que se engajam em debate-la.  

  Já no que se refere a problematização desta pesquisa, ela foi respondida ao longo do trabalho, 

comprovando-se que Esperança Garcia foi uma mulher empoderada, em razão de suas atitudes e de sua 

maneira de observar a realidade social, em que estava inserida, demonstrando assim um posicionamento de 

oposição a essa conjuntura escravista vigente não só na província do Piauí mais no Brasil como um todo. 
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Capítulo 14 

FEMINISMO SERTANEJO: IDENTIDADE E RESILIÊNCIA DO SER-TÃO MULHER 
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APRESENTAÇÃO 

 Esse trabalho tem como objetivo fazer reflexões e ecos das vivências no semiárido do sertão 

cearense, mais precisamente às margens da BR-222, em uma comunidade conhecida como Canudos. 

Identificar Canudos como uma comunidade sertaneja é, sobretudo, entendê-la enquanto uma comunidade 

tradicional da caatinga, de forma a pensá-la como um agrupamento humano que ocupa um território com uma 

marcante ligação simbólica com a terra e a natureza, reforçada pelo sentimento de pertença e relações com a 

ancestralidade. Assim, podemos entender Canudos como uma comunidade de construção coletiva e 

consciente da realidade, no qual os sujeitos têm espaço assegurado de participação e expressão de suas 

posições.  

Apresentaremos neste capítulo sobre, a construção da identidade da mulher do sertão, relacionando-a 

com recortes identitários apresentados por mulheres sertanejas personagens da história e da literatura. 

Falaremos sobre a identidade da mulher sertaneja dentro da contemporaneidade, como forma e tentativa de 

compreender esse lugar, assim como seu processo de resiliência por conta de suas lutas travadas ao longo da 

história. 

VEREDAS, POEIRA E SOL QUENTE 

 
“Para Rachel de Queiroz, dito no ouvido dela. 

Sou como o Vento 
Passo. 

Mas não sem balançar as folhas.” 
(Vicente Júnior) 

 

 A indagação para a construção desse texto surgem a partir de uma pesquisa de base qualitativa, com 

foco na descrição, compreensão e explicação do fenômeno objetivo e social. A partir de Minayo (2007) 

reconhecemos a importância da dimensão interativa entre as pesquisadoras e objeto pesquisado, pois a 

realidade é dinâmica e se constitui de aspectos psicológicos e sociais. A pesquisa qualitativa é uma concepção 

trazida das Ciências Humanas, onde não buscamos estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado 

individual e/ou coletivo para a vida das pessoas. Pretendemos conhecer suas vivências e quais eram as 
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representações que as pessoas tinham de suas das experiências de vida, em uma comunidade tradicional, no 

meio da caatinga. Terra de muita aridez e esperança, pouca água e bom humor, muito sol e rachadura, muito 

calor e reverência. Preocupamo-nos, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 

p.32). 

 Caminhos longos e enveredados por caules secos, retorcidos, cheios de espinhos e poeira seca. 

Galhos desfolhados, finos e sempre apontando para o céu. Caminhos de solo rachado, cor de terra, cor de 

barro. Caminhos tortuosos, com pouca sombra. Sobre um céu aberto, azul, azulzinho, por onde voa o carcará. 

Por horas o céu azul toca o chão cor de barro. Um jogo de cores fortes e vivas que irradiam e fazem ferver. Um 

sertão que ferve. 

 É ocupando esse lugar de pesquisadora que se tem a responsabilidade, através das conversas 

realizadas nos alpendres para escutar os casos e causos narrados, perceber aquele lugar como lugar de 

possibilidades e potência. Ali, naquela terra, existem pessoas que lutam pela vida e que dizem, por meio de 

uma linguagem por vezes não verbal, o quanto aquele lugar é carregado de sentido e significado para elas. Os 

estudiosos falariam que esse texto nasce da sensação de pertencimento das autoras a esses micro lugares. E 

foi assim, tomando notas, ouvindo histórias, abraçando sorrisos e acolhendo dores que as autoras dessa 

história tornaram-se parte da comunidade, trocando afetos.   

 A noção de micro lugares é um duplo desafio: o primeiro de aprender a prestar atenção em nosso 

próprio dia a dia, reconhecendo que é nele que são produzidos e negociados os sentidos e, o segundo, de 

aprender a fazer isso como parte ordinária do próprio cotidiano, não como pesquisadoras participantes e muito 

menos como observadoras distantes, mas simplesmente como parte. (SPINK, 2008). No sertão é assim, para 

entendê-lo você tem que se sentir parte. Parte de um todo, parte de uma parte, parte de quem parte, parte que 

te parte. Parte que nos parte.   

 Ser parte é não ser todo. Por isso, a necessidade do reconhecimento da alteridade como condição sob 

a qual se coloca a possibilidade desta escrita. Reconhecer a outra como pessoa de potencialidades implica 

enxergá-la com todas as suas diferenças, respeitá-la e acolhê-la. Requer reverenciar o seu lugar na vida.  

HISTÓRIAS ATRAVESSADAS PELA REALIDADE  

 
“Virgulino Ferreira, o Lampião 

Bandoleiro das selvas nordestinas 
Sem temer a perigo nem ruínas 

Foi o rei do cangaço no sertão 
Mas um dia sentiu no coração 

O feitiço atrativo do amor 
A mulata da terra do condor 

Dominava uma fera perigosa 
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Mulher nova, bonita e carinhosa 

Faz o homem gemer sem sentir dor.” 
(Otacílio Batista) 

  

Em seu livro o Segundo Sexo volume II, Simone de Beauvoir (2016) nos diz que não se nasce mulher, torna-se 

mulher; não se tratando apenas de um destino biológico, e sim de uma construção social na qual emerge um 

ser que é afetado diretamente pelas diversas formas de sociedade na qual está inserido; construído como 

sujeito diretamente ligado às vivências de uma comunidade, uma construção resultante de trocas.  

 O percurso, na história, desse “ser mulher” retoma um tempo onde não se tinha voz (e que, talvez, 

ainda não se tenha), um tempo onde o regime do patriarcado prevalec(e)ia. Em se tratando de grandes ondas 

silenciamento, negação e de submissão, pode-se pensar em um marco temporal que vem desde o século XIX 

ao início do século XX(I) onde a mulher (é)ra tida em segundo plano – depois do homem, por conta de uma 

cultura patriarcal que trazemos enraizada até os dias de hoje. É difícil conceber a ideia em que a mulher não 

pudesse se destacar, ou mesmo ter comportamentos que não se esperava para a época; sendo o século XX o 

período em que as mulheres começam as luta feministas por igualdade de direitos. 

 Onde já se viu uma mulher arretada como Tieta (1977), personagem de Jorge Amado, ou destemida 

como Gabriela (1958), ou até com dois maridos como Dona Flor (1966)? E a Luzia-Homem (1878), de 

Domingos Olímpio, que, no flagelo da seca, carregava força física e moral em um corpo másculo de alma 

feminina? O que dizer dessas mulheres? O que dizer para essas mulheres? O que, talvez, essas mulheres 

diziam? Por quantas vezes foram negadas ou silenciadas? 

 Pensar em mulher do sertão é lembrar, sobretudo da figura masculina, figura de dominação. O coronel, 

o sinhozinho, o patrão, o cabra-macho1. Mas, dentre tantas histórias, contaremos sobre a figura de Maria 

Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Déa. Após a sua morte, Maria Bonita. Foi por volta de 1929 que a 

mesma, após o fracasso do seu casamento, começou a namorar Virgulino Ferreira da Silva – conhecido como 

Lampião, o Rei do Cangaço. Maria Bonita era casada e vivia instabilidades no casamento, o que a fez largar 

tudo para seguir com um dos homens mais temidos do nordeste, o Lampião. Ela já conhecia sua fama e 

contam que a própria já nutria sentimentos por ele, e quando se conheceram a atração foi imediata e 

recíproca. Imediatamente, como forma de posse, outra identidade lhe foi atribuída. Tornou-se Maria de 

Lampião.  

Maria Bonita tinha personalidade peculiar para a época. Destemida, encantou o Rei do Cangaço de tal 

forma que conseguia dominar seu instinto assassino. De acordo com a história, tiveram uma filha que foi 

                                                           
1
 Indivíduo corajoso, decidido, valente; cabra da peste, cabra-onça, cabra-seco, cabra-topetudo. 
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deixada pelo caminho com seus amigos para que seguissem a luta do bando. Viveram oito anos juntos no 

mundo do banditismo. Por vezes, Maria Bonita intervinha e Lampião atendia seus pedidos de não cometer as 

atrocidades. Ela gostava de viver a vida de forma perigosa. Maria bonita foi à primeira mulher a ingressar no 

cangaço em meados de 1930, sendo que após sua entrada, outras 30 (trinta) mulheres entraram para o bando. 

Ao aderirem para o cangaço tinham que se adaptar a uma nova vida, sem direito a se arrepender. Foi na 

batalha de Angicos no sertão do Sergipe, em 28 de julho de 1938, onde foram mortos Lampião e Maria Bonita. 

Perderam a vida e tiveram suas cabeças degoladas. Enquanto ela, Maria, teve sua cabeça decepada ainda 

com vida. 

Segundo os jornais da época, eram as bandoleiras, megeras e amantes. Levavam uma vida nômade, 

com má alimentação, caminhando por quilômetros sob sol e chuva, tendo que enfrentar os violentos combates 

contra as forças policiais. As mulheres do cangaço carregavam um estereótipo masculinizado, mas guardavam 

sua feminilidade para momentos em grupo onde demonstravam o cuidado com o traje, a beleza, o cabelo, 

conforme mostram as fotos da época. A presença da mulher naquele bando conduziu a uma nova estética, 

pois os trajes, as cores, a gastronomia e alguns modos de vida foram reinventados a partir daquela presença. 

Os papéis sociais no cangaço eram definidos: cabia ao homem zelar pela segurança e sustento e a mulher o 

papel de cuidado, de ser esposa e companheira. 

 Pensar a história de Maria Bonita é pensar em paradoxos. Há uma mulher valente que se impõe e 

desafia, mas ao mesmo tempo há a mulher que aceita e se conforta com o seu “papel”. É na figura de Maria 

Bonita que encontramos a sertaneja que, mesmo diante do patriarcado e do coronelismo, busca autonomia e 

independência. Outra vez, um paradoxo: independência e submissão. Maria Bonita nos faz pensar na 

inquietude de muitas mulheres: tentar quebrar com os paradigmas da submissão. Resguardando o seu tempo 

na história e a conjuntura sociopolítica da época, compreendemos que ela foi uma mulher que buscou rupturas 

e colocou-se à frente de seu tempo. Diante de sua opção pelo cangaço, foi até o fim sem desistir.  

 Muito já vem se falando sobre a necessidade de reconhecimento da presença da mulher em todos os 

espaços. O lugar da mulher é onde ela quiser. Frases como essa remetem e encorajam ao empoderamento. 

Os movimentos feministas reforçam essa luta e trazem essas conquistas para a sociedade, para a mulher. Há 

um movimento de sororidade, ou seja, uma força de unificação feminina que se organiza para a proteção e luta 

contra a desigualdade. Partindo do pensamento em que a sororidade é uma espécie de aliança, Garcia e 

Sousa (2015) nos dizem que ela é uma experiência subjetiva e que tem por finalidade eliminar as formas de 

opressão entre as mulheres, sendo, sobretudo um esforço pessoal e coletivo em quebrar os paradigmas e 

estabelecer as relações de sororidade e, por fim, o empoderamento. 

 Temos visto uma luta incessante da mulher pela busca de ocupar seu lugar na história, na política, na 

vida social, não como coadjuvante e sim como protagonista. Na voz de Milton Nascimento, a canção Maria, 
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Maria gravada em 1978 pelo Clube da Esquina e em 1980 por Elis Regina, já trazia sinais de avanço e 

reconhecimento da mulher como sujeito de uma história. “Quem traz no corpo a marca/ Maria, Maria Mistura a 

dor e a alegria!”, muito embora tenha escrito essa música em homenagem a sua mãe que se chama Maria, é 

uma letra que traz uma discussão de uma personagem feminina de presença marcante. 

 Quem é essa Maria? Maria é mulher, é povo, é força e muita personalidade. A “Maria” que Milton canta 

pode ser qualquer mulher, mulher da cidade, mulher do sertão; uma mulher que nunca deixou de lutar por 

aquilo que acredita, mesmo que de maneira sucinta nunca desistiu de cuidar, de querer escrever sua história. 

Essa música virou hino dos movimentos feministas quando foi interpretada por Elis Regina. É a Maria, a 

rezadeira, a professora, a indígena, a quilombola, a parteira, a beata, a Tiêta, a cigana, a marisqueira, a 

Gabriela, a cangaceira, a agricultora, a pecuarista, a lavadeira, são todas as mulheres, que têm ideais e 

dificuldades, mas mesmo diante de tudo isso não desanimam. No sertão, há uma condição de fé no todo 

poderoso como explicação para os fenômenos inexplicáveis. 

 Percebendo esse “ser mulher” em Canudos, encontram-se mulheres donas de trajetórias carregadas 

de muitas lutas e, por vezes, sofrimento por não conseguirem melhores condições de vida para seu lugar. 

Perceber emoção nos olhos dessas mulheres ao falar desse mesmo lugar e um desejo de modificá-lo, é o que 

nos diz  essa protagonista que escreve sua vida com suor, com trabalho, com traços que riscam e dão relevo a 

seus corpos. Por inúmeras vezes esses olhares revelam um grito de luta pelo seu lugar, movido pelo 

sentimento de pertencimento. Foi possível perceber tudo isso quando uma das primeiras moradoras daquele 

lugar nos contou que já viu muita gente chegar e muita gente partir.  

 É olhando a líder da juventude local que percebemos a força da menina-mulher jovem que deseja 

mudança e que não apenas quer ver essa mudança acontecer, mas em seu movimento de implicação, quer 

fazer parte. Ela apenas não quer ir embora. Já a mais recém-chegada moradora, chegou em busca de 

calmaria, aquela paz do sertão. Aquele vento com areia e som. O grito do carcará. O soar dos chocalhos. É 

nesse lugar que seu filho corre na rua e ela não tem medo. É lá que ela senta na calçada para tomar o café, 

comer tapioca, cuscuz e conversar no fim da tarde. É a mulher que saiu da cidade para o sertão em busca de 

uma melhor qualidade de vida. Em busca de viver. Em busca da lua enluarada e o céu cheio de estrelas.  

 Essas mulheres têm muito a nos dizer, muito a nos ensinar, são movidas por algo que não se explica, 

acreditam no que não veem e nem precisam que ninguém as prometa nada. Acreditam nos mal assombros, 

nos fantasmas da memória, nas histórias contadas, nas lendas, nos contos sem fadas. Elas acreditam que um 

dia essa realidade mudará. E é nesse lugar em que elas pertencem. Pertencer é dar sentido à vida. 
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O SERTÃO SOMOS NÓS 
 

“Mulher maravilha, Mulher sertaneja 
da triste peleja você não reclame 

que tua bondade no mundo se enrame 
que o mundo te ame. Que Deus te proteja.” 

(Aldemar Alves) 
 

Embora exista uma luta da mulher ao longo da história por melhorias, igualdade de direitos, é possível 

perceber que não se cansam em crer que isso é possível. As crenças na ancestralidade, nos anciões, na 

sabedoria popular, na tradição, na cultura e trazem essa segurança na esperança.  Movidas por uma crença 

que é além do que é visto, algo da ordem do sentir, essa mulher que se empodera e empodera as outras. 

Essas mulheres praticam sororidade, sem nem saber o que é isso. Nunca precisaram conceituar ou teorizar a 

vida. Para elas, a vida se vive e pronto. Mulher de pele queimada pelo sol, por vezes com vestimentas simples, 

mas que é forte e que não se desencoraja mesmo diante das dificuldades que o sertão oferece. É essa mesma 

mulher que luta por seus direitos de forma simples e que reconhece o seu processo sócio histórico conscientes 

de suas lutas.  

A mesma mulher cansada da luta do campo, com o plantio na roça ou cuidando dos poucos animais 

para o seu sustento, que, ao chegar em casa dá o seu melhor para sua família. Há de ser boa mãe, boa 

esposa, boa filha, boa dona de casa, há de ser! É a mesma que encoraja sua vizinha a reagir diante da 

violência do marido e aconselha a procurar um rumo melhor, por que ela merece ser feliz. É a mulher que 

cuida, que clama aos seus credos por salvação, por recompensa. É a mesma que roga pela vida de alguém 

doente, de alguém que sofre. 

Ampliaremos o conceito de feminismo, a partir dos muitos feminismos que já existem. Na tentativa de 

dar conta dessa pluralidade, chamaremos o que apresentamos  nesse capítulo de “feminismo sertanejo” 2. É 

preciso reconhecer os ditos e os não ditos para compreender que as teorias e classificações existem, porém, o 

sertão nos oferece outra sutileza e sensibilidade. São muitas as questões e perspectivas dos feminismos no 

Brasil e no mundo contemporâneo. O próprio conceito de “feminismo” não incorpora algumas experiências de 

mulheres que estão invisibilidade ou que não estão nas frentes de luta. Há uma necessidade de entender que 

o contexto social dessas mulheres é atravessado pela interseccionalidade e por marcadores sociais da 

diferença que se estendem para além do gênero e que perpassam sobre as condições de sexualidade, classe, 

lugar, geração, raça/etnia, entre outros. A existência de diversidades e desigualdades provoca uma reflexão 

sobre o campo das conquistas. Será que as conquistas dos movimentos feministas chegam até essas 

mulheres? “As mulheres indígenas, por exemplo, permanecem sem acesso à maioria das políticas públicas 

                                                           
2
 Uma ideia das autoras baseada nas construções de sentido sobre os feminismos e sobre a mulher do sertão. Trata-se de 

um conceito criado para dar conta do universo simbólico-afetivo sertanejo em relação à mulher.  
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para mulheres e são invisíveis nas estatísticas sobre violência”. (DALFON, p. 316, 2019) E a mulher do 

campo? A sertaneja? Até quanto dessas conquistas chegam até lá? E, se chegam, estão aptas para lhe dar 

com a história de vida daquela mulher? 

Aventuramos dizer que, no sertão, há um feminismo às avessas. Se é que isso existe. Porém, 

ousamos falar de uma relação-mulher que se impõe e que reivindica seus direitos, mas que, ao mesmo tempo, 

mantém uma zona de conforto que a deixa numa condição de submissão, principalmente em relação ao 

casamento e à família.  Caminhando sob sol quente, adentrando a mata seca, pisando sobre o chão de terra 

vermelha batida e conversando com essas mulheres foi que percebemos o quanto esse movimento é vivo no 

sertão. É preciso fazer com que as causas de luta, os movimentos, as conquistas cheguem até o campo para 

provocar outras formas de agir, sentir e pensar, desde que reconheça aquele lugar e legitime seus saberes 

locais e suas especifidades. Não se faz necessário que práticas coloniais, ditas detentoras de poder e de 

conhecimento se afirmem como únicas e absolutas verdades. O feminismo sertanejo se faz dentro de sua ética 

de tempo, espaço e lugar; a partir de seu processo social, político, história; de suas relações e movimentos 

com a memória, com o saber, com a oralidade e com a ancestralidade.  

Desmembrar essa palavra SER – TÃO nos faz refletir sobre esse SER que sente, acredita e que luta 

por um lugar melhor; nesse TÃO que é casa, intensidade e que pode nos remeter à infância. Falar sobre o 

sertão é lembrar-se daquele cheiro de mato, das pessoas sentadas nos alpendres, da rezadeira que reza pelos 

adoecimentos do corpo e da alma, dos animais soltos, da lua que aparece sempre rodeada de estrelas, das 

crianças correndo – vivendo a infância, um lugar que emana vida, Esse lugar TÃO cheio de sentido e 

significado para essas pessoas. Esse lugar sertão, esse lugar mulher. 

 

Palavras-chave: Feminismo Sertanejo. Mulher. Identidade. Resiliência. Sertão. 
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RESUMO 
O momento do parto ainda é marcado por envolver sentimentos de medo, angústia e fantasias por parte das mulheres. 
Assim, os profissionais de saúde estão cada vez mais abdicando das suas atitudes passivas diante da dor do parto e 
buscando formas de amenizá-la. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo evidenciar os benefícios da atuação 
dos fisioterapeutas na promoção do alívio da dor da mulher durante a primeira etapa do trabalho de parto normal. Para 
tanto, o presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura, onde artigos científicos sobre a temática foram 
acessados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), 
publicados nos últimos 8 anos (2011 a 2019), aplicando-se os descritores: Trabalho de Parto, Fisioterapia e Analgesia. 
Como resultado, evidencia-se que a dor é vista como o maior obstáculo a ser enfrentado pela mulher durante o trabalho 
de parto. Porém, esta pode ser encarada e vivenciada de forma positiva, se a mulher estiver preparada e consciente de 
que é necessário manter-se calma e relaxada durante este processo. Existem diversos métodos não-farmacológicos que 
podem ser utilizadas pelos fisioterapeutas durante a sua atuação no trabalho de parto, que proporcionarão a mulher a 
sensação de conforto, alívio da dor e relação com o seu próprio corpo, além de resgatar o processo fisiológico do parto e 
diminuir o seu tempo de duração. Dessa forma, com o presente trabalho, pode-se concluir que, apesar de ser uma 
prática pouco estabelecida nos serviços de saúde, a atuação do profissional fisioterapeuta nesse processo possui uma 
relevante importância, tendo em vista que os recursos/métodos utilizados por estes profissionais, além de serem seguros 
e promoverem o alívio da dor das mulheres, contribuem para a promoção do parto efetivo e humanizado.  
PALAVRAS:CHAVE: Fisioterapia; Trabalho de Parto; Analgesia, Saúde da Mulher; Humanização da Assistência.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O momento do parto, mesmo com o passar dos anos, ainda é marcado por envolver sentimentos de 

medo, angústia e fantasias por parte das mulheres (VALENCIANO; RODRIGUES, 2015). Diante disso, os 

profissionais de saúde estão cada vez mais abdicando das suas atitudes passivas diante da dor do parto e 

buscando formas de amenizá-la (OLIVEIRA; CRUZ, 2014).  

Os sentimentos experienciados pelas mulheres, durante o trabalho de parto, contribuíram para o 

aumento e ascensão do número de partos cesarianos. Assim, o aumento no número dos partos cesáreos 

também estão relacionados à algumas experiências traumáticas em que as mulheres são expostas durante o 

trabalho de parto normal, como intervenções agressivas e desnecessárias, além de violência relacional 

(OLIVEIRA; CRUZ, 2014). 

O trabalho de parto é dividido em duas etapas. Na primeira etapa ocorrem as contrações uterinas, que 

permitem a dilatação progressiva do colo uterino. Essa etapa é marcada pela presença do estresse emocional 
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e pela dor. A segunda etapa corresponde à expulsão fetal, onde as contrações e a dilatação do colo uterino se 

tornam mais intensas. Quando o trabalho de parto se inicia, é comum que as mulheres sintam muitas dores, as 

quais são provenientes das contrações presentes em ambas as etapas.  As dores sentidas nesse período 

podem sofrer influências socioculturais, psicológicas, da individualidade e do ambiente em que as mulheres 

são atendidas. Dessa forma, a dor torna-se individual da mulher que a está experimentando, devendo ser 

apenas respeitada e jamais subestimada (CASTRO; CASTRO; MENDONÇA, 2012).  

Programas multidisciplinares de preparação para o parto vêm sendo desenvolvidos, objetivando 

proporcionar às mulheres equilíbrio físico e psíquico, além da sensação de bem-estar. Estes programas 

proporcionam ainda benefícios para as mulheres, como: diminuição dos sintomas de desconforto e dor do 

parto, controle da ansiedade, diminuição do tempo de trabalho de parto e do índice de indicação para parto 

cesáreo (SOUZA; LEÃO; ALMEIDA, 2018).  

Dentre os membros presentes na equipe multidisciplinar, encontra-se o fisioterapeuta, que além de 

atuar avaliando e monitorando as alterações físicas enfocando a manutenção do bem-estar da parturiente e do 

bebê, tanto na primeira quanto na segunda fase do trabalho de parto, também utiliza técnicas/recursos não-

farmacológicos e não invasivos, proporcionando alívio da dor e conforto durante o trabalho de parto, 

consequentemente melhorando o quadro álgico e promovendo relaxamento e tranquilidade à gestante 

(CASTRO; CASTRO; MENDONÇA, 2012; SOUZA; LEÃO; ALMEIDA, 2018). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo evidenciar os benefícios da atuação dos 

Fisioterapeutas na promoção do alívio da dor da mulher durante a primeira etapa do trabalho de parto normal.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Para tanto, artigos científicos sobre a temática 

foram acessados nas bases de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde), publicados nos últimos 8 anos (2011 a 2019). Foram utilizados artigos, todos disponíveis online. 

Os seguintes descritores foram aplicados: Trabalho de Parto, Fisioterapia e Analgesia. Esses descritores foram 

extraídos a partir de consulta de termos relacionados ao tema do presente trabalho nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). Foram utilizados artigos disponíveis online com acesso livre (gratuito), escritos nas 

línguas Inglesa e Portuguesa, e em texto completo. Para a seleção das fontes foram usados como critérios de 

inclusão: artigos completos que abordassem a temática proposta, e como critério de exclusão: artigos que não 

estivessem nas Línguas Inglesa e/ou Portuguesa. A partir dos dados coletados, serão apresentadas e 

consequentemente realizadas as discussões desse trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante o trabalho de parto, a dor é vista como o maior obstáculo a ser enfrentado pela mulher 

(ALVES, 2015). Porém, a dor pode ser encarada e vivenciada de forma positiva pela mulher e por seus 

familiares. Para tanto, a mulher precisa estar preparada e consciente de que é necessário manter-se calma e 

relaxada durante o processo de trabalho de parto (BAVARESCO et al., 2011; OLIVEIRA; CRUZ, 2014). A 

utilização de métodos que permitem superar a dor de modo natural é aconselhada por muitos pesquisadores. 

Estes, em unanimidade, ainda apontam os efeitos danosos que os medicamentos analgésicos e anestésicos 

podem causar a mulher e ao bebê durante o trabalho de parto (COSTA et al., 2016; FREITAS et al., 2017).  

Entre as principais vantagens da utilização de recursos não-farmacológicos no trabalho de parto, 

destaca-se o reforço da autonomia da mulher, assim permitindo a sua participação de forma ativa e de seu 

acompanhante durante o parto e nascimento, estando associados à poucas contraindicações ou efeitos 

colaterais (COSTA, 2017; GALLO et al., 2011; SILVA et al., 2017).  

Em seu estudo, GALLO et al. (2011) destaca que apesar de recomendar-se o acesso das mulheres 

aos recursos não-farmacológicos para o alivio da dor durante o trabalho de parto, a sua utilização ainda não é 

rotineira na maioria dos serviços de saúde, acreditando que isso se deve, possivelmente, a falta de 

conhecimento dos profissionais e da população sobre estes recursos e os seus benefícios.  

A presença do profissional fisioterapeuta no acompanhamento do trabalho de parto ainda não é uma 

prática estabelecida na nossa sociedade, assim como não é incluída no sistema de saúde. Entretanto, o 

fisioterapeuta tem a função primordial de orientar e conscientizar a mulher, para que esta desenvolva toda a 

sua potencialidade, a qual será exigida neste momento, tornando-a segura e confiante. (BARROS; MATOS, 

2017; SILVA et al., 2018).  

A atuação do fisioterapeuta auxilia na promoção do trabalho de parto mais ativo, natural e satisfatório, 

favorecendo assim uma vivência positiva na vida social e familiar da mulher. Acredita-se que este profissional 

dispõe de todo o conhecimento para fornecer este suporte de forma eficiente e segura, assim priorizando a 

utilização de métodos não-farmacológicos de alívio da dor no trabalho de parto e no parto (BORGES et al., 

2019; RAMOS; MORAIS; MACIEL, 2018). 

Estudos expõem que o suporte físico e emocional promovido pelo fisioterapeuta durante o trabalho de 

parto, parecem contribuir para sua humanização e a do nascimento, pois proporciona à mulher bem-estar 

físico, redução das percepções dolorosas, aumento da confiança, redução do medo e da ansiedade, e maior 

consciência do processo do trabalho de parto (BAVARESCO et al., 2011; DUARTE; MEJIA, 2012).  

Existem diversos métodos não-farmacológicos que podem ser utilizadas pelos fisioterapeutas durante 

a sua atuação no trabalho de parto, que proporcionarão a mulher a sensação de conforto, alívio da dor e 
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relação com o seu próprio corpo (NAYARA RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA, 2014). Dentre estes, estão: o 

suporte contínuo, mobilidade materna, estímulo a deambulação e adoção de posturas verticais, exercícios 

respiratórios, massoterapia, bola suíça, banho de imersão e de chuveiro, eletroestimulação nervosa 

transcutânea (TENS), técnicas de relaxamento, dentre outros. A utilização de tais métodos possui ainda como 

objetivo resgatar o processo fisiológico do parto, diminuir o tempo do trabalho de parto, além de promover 

benefícios para a mulher e a instituição (BAVARESCO et al., 2011; GALLO et al., 2011; PINTO et al., 2018; 

SILVA, 2019; VALENCIANO; RODRIGUES, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

Apesar de ser uma prática pouco estabelecida nos serviços de saúde, a atuação do profissional 

fisioterapeuta na humanização da assistência a mulher durante o trabalho de parto possui relevante 

importância, visto que através desta é possível proporcionar a mulher durante esse período o seu bem-estar 

físico, alívio da dor, aumento da confiança, redução da ansiedade e do medo, além de promover a sua 

autonomia e participação de forma ativa durante o trabalho de parto. Os recursos/métodos utilizados por estes 

profissionais, além de serem seguros, contribuem para a promoção do parto efetivo e humanizado, além de 

diminuir o tempo de duração deste. 
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RESUMO 
O presente estudo, utilizando abordagem qualitativa, onde objetivou informa a gestantes e profissionais da 
saúde o excesso de intervenções dos profissionais da saúde na parturição. No início da década de setenta, foi 
visto que as gestantes começaram a se questionar com o excesso de intervenção médica durante o parto. 
Ressaltando que esse momento é existencial, devendo ser totalmente natural o parto e o nascimento do bebê. 
No entanto, atualmente é visto que os profissionais de saúde passam a ter um novo olhar para a assistência ao 
parto, onde este deve ser o mais natural por completo e fazer com que a mulher compreenda essa nova fase. 
Tal fato, permitiu que esses profissionais fossem mais atenciosos com a mulher e com o bebê durante o 
nascimento, buscando assim a humanização do parto e do nascimento. Referido estudo tem como objetivo. 
Trata-se de um estudo bibliográfico, com um eixo descritivo, de natureza explicativa, onde foi realizado a partir 
da revisão de literatura feita entre agosto de 2008 a outubro de 2019. Referido estudo conferiu a partir de uma 
análise nas bases científicas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) a partir do cruzamento dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DECS) Humanização do Nascimento, Trabalho de Parto, Gravidas e Maternidade. Os 
critérios de inclusão para a realização desse estudo foram de mulheres com faixas da adolescência até a fase 
adulta para terem noção que qualquer tipo de parto vai ter intervenções de profissionais da saúde 
independente de qual parto escolher. No entanto, foi adotado os seguintes critérios de exclusão: Gravidas que 
escolheram diferentes tipos de partos. Foram achados 12 artigos, mas após análise dos artigos permaneceram 
9 artigos para dar continuidade ao estudo. Os presentes estudos evidenciaram que no parto humanizado, a 
mãe é a protagonista, e não o médico ou sua equipe. Algumas futuras mães tendem a não opta o parto normal 
por conta de não querer transformar desnecessariamente o mais singelo acontecimento da vida, o nascimento 
de um novo ser, numa complexa intervenção médica. Assim, nota-se que o apoio emocional da família e 
doulas durante o parto humanizado e o parto de cócoras, tem uma grande importância para que a mãe, para 
que essa mulher não sinta nenhum desconforto emocional e tenha o total apoio durante o nascimento do bebê. 
Palavras-chave: “Humanização do Nascimento”; “Trabalho de Parto”; “Gravidas”; “Maternidade”; 

 

INTRODUÇÃO 

 

O evidente artigo dispõe ter como intenção destacar a Gestantes e profissionais da saúde o excesso 

de intervenções dos profissionais da saúde na parturição. 

Atualmente, no mundo ainda existe certa intolerância quando se trata de parto humanizado. Ressalta-

se que muitas mulheres não sabem a diferença entre parto humanizado e parto normal. Estando estas 

somente expostas a intervenções por profissionais de saúde, sem ao menos questionar que procedimentos 

são esses e quais são suas finalidades. 
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Humanizar o parto é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o parto e o nascimento 

saudáveis, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê". 

(OMS, 2000) 

Ao longo do tempo, o partejar sofreu inúmeras mudanças. No final do século XIX, as mulheres pariam 

seus filhos com o auxílio de parteiras, em seu próprio domicílio.1 A presença dos médicos era solicitada 

somente quando havia alguma intercorrência na hora do parto. (POSSATI, 2017) 

Gradualmente, foram sendo introduzidas novas práticas no processo de parturição, tornando o parto 

medica lizado. Após a segunda guerra mundial, no século XX, com os avanços técnico-científicos e o 

desenvolvimento das ciências médicas, a gestação e o nascimento tornaram-se eventos hospitalares, nos 

quais eram utilizados meios tecnológicos e cirúrgicos. Nessa época, a Igreja e o Estado começaram a 

preocupar-se também com as questões relacionadas à saúde e cuidados da população. (POSSATI, 2017) 

Vale salientar que, antigamente, o parto normal tinha a definição de que a paciente gravida tinha que 

permanecer deitada de barriga para cima na cama ou sobre a mesa de parto, com as pernas elevadas e 

apoiadas nas perneiras, sem poder caminhar ou adotar posições que lhe pareçam mais confortáveis e 

facilitadoras para o parto. Além disto, o ambiente cirúrgico da sala contém o ar condicionado e excesso de 

iluminação no local, a ausência de um acompanhante e a falta de privacidade; assim, referido ambiente 

"esteriliza" o clima emocional adequado que se deve ter no momento que é aquele tão intenso momento do 

nascimento de uma vida. (BASBAUM, 2019) 

Por conta de todos esses fatores, no início da década de setenta que passou, as gestantes 

começaram a se questionar com o excesso de intervenção médica durante o parto, que é um momento 

existencial, onde deveria ser totalmente natural o parto e o nascimento do bebê.  

Tal atitude deu-se mediante a divulgação dos princípios preconizados por Frederick Leboyer, um 

médico francês da Clínica Obstétrica de Faculdade de Medicina da Universidade de Paris, na sua obra “Por um 

Nascimento Sem Violência”. Em exposição do conteúdo dessa obra, criou-se um novo olhar diante ao parto 

que deveria ser natural por completo e assim essa nova visão e atitude mais atenciosa com o bebê na 

cerimônia do nascimento, lançou-se um novo olhar para a mulher que estava vivenciando tão intensa e 

complexa experiência. (BASBAUM, 2019) 

O chamado "parto normal" deixa de ser um evento fisiológico e ocorre sob grande número de 

interferências como as acima mencionadas, embora muitas delas já sejam reconhecidas como desnecessárias 

ou mesmo prejudiciais pela Organização Mundial de Saúde (OMS). (BASBAUM, 2019) 

Neste sentido, surgiu o conceito do parto humanizado, onde aborda que é vital respeitar e criar 

condições para que todas as dimensões daquela mulher e criança sejam atendidas; envolvendo assim os 

aspectos espirituais, psicológicas, biológicas e sociais. Portanto, é visto que no parto humanizado, cada 
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intervenção é aplicada apenas quando se faz necessária, com os procedimentos não seguindo protocolos 

rígidos pré-determinados. (BASBAUM, 2019) 

Por mais que atualmente exista um aumento na tecnologia em relação ao cuidado na saúde, quando o 

a mulher chega para fazer o parto normal no hospital, melhor que seja a qualidade do hospital, infelizmente o 

sentimento na hora do parto é considerado um lugar estranho tanto para grávida como para família, o que 

acaba gerando angustia, mais ansiedade, inseguranças entre outras ondas de sentimento. 

Neste contexto, é orientado que no parto humanizado deve haver o respeito por toda a fisiologia do 

processo da gestação e da parturição. Os cuidados se iniciam desde o pré-natal, quando avaliamos a saúde 

da gestante e vamos preparando-a emocionalmente para compreender a experiência do gerar e do dar à luz, e 

assumir o seu novo papel de mãe, assim trazendo conforto nessa nova etapa da vida da futura mãe. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Refere-se de um estudo bibliográfico, com um eixo descritivo, do tipo transversal e com abordagem 

quantitativa. Pesquisa descritiva é aquela que analisa, observa, registra e correlaciona aspectos (variáveis) que 

envolvem fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. (ANDRADE, 2009, p. 114 apud SILVA Et al 2014).  

Os estudos seccionais são “cortes” transversais do processo saúde-doença em uma determinada 

população a partir da análise individuada do estado de saúde de um determinado número de pessoas. 

(HENRIQUE, 2018, p. 20).  

A pesquisa quantitativa é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre variáveis. 

Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar a natureza profunda das realidades, seu sistema de 

relações, sua estrutura dinâmica. (ESPERÓN, 2017). onde foi realizado a partir da revisão de literatura feita 

entre agosto de 2008 a outubro de 2019. 

Referido estudo conferiu a partir de uma análise nas bases científicas da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) a partir do cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) Humanização do Nascimento, 

Trabalho de Parto, Gravidas e Maternidade. Os critérios de inclusão para a realização desse estudo foi 

Gestantes que realizaram Parto normal, humanizado e de Cócoras, com participação de doulas. 

Serviço de saúde é baseado em ações pautadas no acolhimento e atenção às demandas de saúde, 

contribui-se para um cuidado humanizado e qualificado. Esclarecer sobre a rotina e os procedimentos que 

serão realizados também auxilia para que o processo de parturição seja vivenciado de maneira tranquila e 

confiante pela mulher. (POSSATI, 2017) 
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No entanto, foi adotado os seguintes critérios de exclusão: Gravidas que escolheram diferentes tipos 

de partos, foram achados 12 artigos, mas após análise dos artigos permaneceram 9 artigos para dar 

continuidade ao estudo. 

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza explicativa, onde foi realizado a partir da revisão de 

literatura feita entre agosto de 2008 a outubro de 2018, onde se efetuou a busca em diferentes bancos de 

dados como Google Acadêmico, a plataforma Sci-Elo e o Ministério da Saúde. A fim de explorar as principais 

temáticas, utilizamos como descritores: “Humanização do Nascimento”; “Trabalho de Parto”; “Gravidas”; e 

“Maternidade”; como critério para a escolha dos artigos científicos, privilegiamos as publicações mais recentes 

e com textos em português que visa à importância do trabalho de parto humanizado e parto sem intervenção 

médica com auxílio de uma dola. Tendo como prioridade a segurança da mãe e conforto durante o parto e a do 

bebê. 

Diante disso a pesquisa será destinada para mulheres que estejam no início da gravidez planejando 

ter o parto normal e humanizado ao fim da gestação, o intuito é para inclusão de mulheres com faixas da 

adolescência até a fase adulta para terem noção que qualquer tipo de parto vai ter intervenções de 

profissionais da saúde independente de qual parto escolher, serão excluídas as que tem gravidez de risco 

diagnosticadas, para não colocar em risco a saúde da gestante e seu bebe.  

Tendo como prioridade e objetivo relatar a importância de saber o excesso de intervenções dos 

profissionais da saúde na parturição tanto as gestantes quanto aos profissionais de saúde. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Para a mãe, no parto humanizado, ao contrário do que ocorre no parto normal sem humanização, 

vemos que preparando a mãe emocionalmente para compreender a experiência do gerar e do dar à luz, a mãe 

tende a aceitar melhor a dor durante o parto e assumir o seu novo papel de mãe. 

O termo humanização foi atribuído pelo Ministro da Saúde e sua equipe técnica ao Programa de Pré-

natal e Nascimento, com a premissa de melhorar as condições do atendimento e que o profissional privilegie 

não só o que viu e palpou, mas, também, ouviu o que a gestante descreveu estar sentindo para que o 

tratamento seja eficiente. Ainda traz a todo momento a importância da participação da família durante a 

gestação, o parto e puerpério, Como forma de buscar resposta para o fato de os profissionais não 

incorporarem atitudes e práticas tão interessantes como propostas para o parto humanizado, o presente 

estudo estabeleceu como objeto de investigação a percepção das enfermeiras sobre o parto humanizado. 

(CASTRO, 2005) 
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conceito de humanização do parto pode ser bastante diversificado, porém, há um movimento 

defendendo-o como um processo que respeita a individualidade das mulheres, valorizando-a como 

protagonista e permitindo a adequação da assistência à cultura, crenças, valores e diversidade de opiniões 

dessas pessoas. Assim, “humanizar o parto é respeitar e criar condições para que todas as dimensões do ser 

humano sejam atendidas: espirituais, psicológicas e biológicas” (CASTRO, 2005) 

Autores destacam que humanizar a assistência do parto e nascimento implica na mudança de atitudes 

e de condutas, por meio de uma assistência que garanta o respeito e a sensibilidade com o trinômio mulher-

criança-família. A humanização precisa ir além de tratar bem as pessoas, envolvendo a valorização dos 

sujeitos e o respeito às suas singularidades. (POSSATI, 2017) 

A humanização do parto, reconhecida como uma política pública de saúde, foi compreendida pelas 

enfermeiras entrevistadas como um conjunto de condutas, atitudes e posturas, ausentes de julgamentos e 

baseadas no diálogo, na empatia e no acolhimento da usuária e de seus familiares; o fornecimento de 

orientações e informações quanto às condutas a serem adotadas; a valorização da parturiente e a sua 

personificação enquanto sujeito de direitos e necessidades.  

Para as entrevistadas, a humanização do parto envolve, ainda, a realização de procedimentos compro-

vadamente benéficos à saúde materno-infantil e o abandono de técnicas desnecessárias e invasivas, como a 

episiotomia, o enema, a tricotomia e os toques vaginais sucessivos; e a constante atualização profissional 

desenvolvida nas reuniões de equipe, ancorada em evidências científicas atuais e estimulada pelos gestores 

da instituição (POSSATI, 2017). 

Em virtude de a equipe considerar a participação da família como elemento fundamental do processo 

de cuidar na parturição verifica-se que as comunicantes enfatizam a presença do acompanhante como uma 

das necessidades da mulher no trabalho de parto.  Tanto para uma primípara quanto para uma multípara, o 

trabalho de parto representará uma nova experiência e terá suas respectivas particularidades, neste sentido a 

equipe de enfermagem reporta-se à possibilidade da presença da família, amigo ou de uma pessoa conhecida, 

como indispensável para a garantia de maior segurança e bem-estar da parturiente. CECCATO, 2001) 

Segundo Faúndes, Aníbal et al 2004 que realizou uma pesquisa em campo sobre Opinião de mulheres 

e médicos brasileiros sobre a preferência pela via de parto, Conforme o esperado onde Em abril de 2000, 

foram selecionadas 656 mulheres que tiveram parto nos hospitais participantes do estudo. Nos hospitais de 

intervenção foram incluídas apenas aquelas que tiveram indicação de cesárea e que, por isso, passaram pela 

segunda opinião, totalizando 230 mulheres. Nos hospitais de controle foram incluídas apenas as que tiveram 

parto por cesárea, exceto as de emergência, no total de 426. 

 Decidiu-se incluir na amostra dos hospitais de controle apenas as mulheres que tiveram cesárea para 

homogeneizar, na amostra total, as circunstâncias em que ocorreu o parto, uma vez que, se essas mulheres 
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estivessem nos hospitais de intervenção, passariam pela segunda opinião diante da indicação de cesárea., 

não se detectaram diferenças significativas de respostas, tanto entre as mulheres quanto entre os 

profissionais, segundo o hospital. Considerando-se que a intervenção era mais dirigida a aspectos técnicos e 

práticos da conduta obstétrica recomendada, é provável que ela não tenha produzido efeitos sobre a opinião 

das mulheres e dos médicos em relação às preferências pela via de parto. 

A questão do medo ao parto vaginal e à dor durante o parto, que figura prioritariamente na percepção 

dos médicos, foi expressa excepcionalmente pelas mulheres. As entrevistadas, pelo contrário, manifestaram 

que a dor após a cesariana é o principal motivo para preferirem o parto vaginal. Mais ainda, é notável que, 

entre as mulheres que tiveram tanto a experiência de parto vaginal como de cesárea, a menor dor foi citada 

mais frequentemente como motivo para preferir a via vaginal do que a cesárea: 10 vezes mais frequentemente 

pelas mulheres nos hospitais de intervenção, e quase seis vezes mais pelas mulheres nos hospitais de 

controle. 

A questão da dor, durante ou após o parto, foi mencionada entre os principais motivos para preferir o 

parto vaginal ou a cesárea. Tanto nos hospitais de intervenção quanto nos de controle, cerca de 40% das 

mulheres que haviam experimentado as duas vias de parto declararam que preferiam o parto vaginal, porque 

provoca menos dor/sofrimento. A mesma razão foi mencionada por 36% das mulheres dos hospitais de 

intervenção que somente haviam tido cesáreas, e por quase 30% das entrevistadas nos hospitais de controle 

no mesmo subgrupo.  

A inserção das doulas dentro do cenário de parto passou a funcionar como as boas práticas 

preconizadas pela humanização do parto e do nascimento. As doulas conseguiram suprir uma lacuna de 

profissionais nas maternidades que beneficiam a mulher grávida e a família. Todavia, a presença de uma doula 

faz com que o acompanhamento durante parto humanizado funcione como um gatilho de confiança nas futuras 

mães em seu companheiro/conjugue. 

Assim, confirmamos que no parto humanizado, a mãe é a protagonista, e não o médico ou sua equipe, 

algumas futuras mães tendem a não optar o parto normal por conta de não querer transformar 

desnecessariamente o mais singelo acontecimento da vida, o nascimento de um novo ser, numa complexa 

intervenção médica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Traçou-se como objetivo deste estudo informa a gestantes e profissionais da saúde o excesso de 

intervenções dos profissionais da saúde na parturição, buscando evidenciar, através dos discursos, as ações 
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desenvolvidas no processo de nascimento, com vistas à humanização da assistência e identificação de fatores 

que têm dificultado a implementação da assistência humanizada ao parto. 

Consideramos que o apoio emocional da família e doulas durante o parto humanizado tem uma grande 

importância para que a mãe, para que esta mulher não sinta nenhum desconforto emocional e tenha o total 

apoio durante o nascimento do bebê. Assim, nota-se que uma boa orientação durante a assistência de pré-

natal e no momento de trabalho de parto é vital para que haja um parto saudável e total apoio com suas 

emoções durante esse momento único em suas vidas.  

Portanto, é evidente que o diálogo constante durante a gestação, influencia bastante a confiança no 

parto humanizado e favorece um apoio emocional à parturiente. Esse apoio é primordial que seja realizado em 

conjunto pela doula e acompanhante, oferecendo conforto, além das orientações e informações sobre o 

desenvolvimento do trabalho de parto e parto. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBOSA, Murillo Bruno Braz et al. Doulas como dispositivos para humanização do parto hospitalar: do 

voluntariado à mercantilização. Saúde em Debate, v. 42, p. 420-429, 2018. 

BASBAUM, Cláudio, Qual a diferença entre o parto normal e o humanizado?. Minha Vida: Saúde, Alimentação 

e Bem-estar, 04 de Junho, de 2019, Disponível em:<https://www.minhavida.com.br/familia/materias/20279-

qual-a-diferenca-entre-o-parto-normal-e-o-humanizado>. Acesso em: 29, Agosto, de 2019. 

CARRARO, Telma Elisa et al. O papel da equipe de saúde no cuidado e conforto no trabalho de parto e parto: 

opinião de puérperas. Texto & Contexto Enfermagem, v. 17, n. 3, p. 502-509, 2008. 

CECCATO, Silvia Regina; VAN DER SAND, Isabel Cristina Pacheco. O cuidado humano como princípio da 

assistência de enfermagem à parturiente e seus familiares. Rev. eletrônica enferm [periódico na Internet], 

2001. 

DE CASTRO, Jamile Claro; CLAPIS, Maria José. Parto humanizado na percepção das enfermeiras obstétricas 

envolvidas com a assistência ao parto. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 13, n. 6, p. 960-967, 

2005. 

POSSATI, Andrêssa Batista et al. Humanização do parto: significados e percepções de enfermeiras. Escola 

Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 21, n. 4, p. 1-6, 2017. 

SEDICIAS, Sheila. Parto agachada acelera o nascimento. Tua Saúde, 06 de Abril, de 2018, Disponível 

em:<https://www.tuasaude.com/parto-de-cocoras/>. Acesso em: 28, Agosto, de 2019. 

TORNQUIST, Carmen Susana. Armadilhas da nova era: natureza e maternidade no ideário da humanização 

do parto. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 2, p. 483, 2002. 

 

 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 129 

 
Capítulo 17 

INSERÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS DE PODER  

 
Milena Maria da Silva Lima 

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Campus Sede 

Lagoa de Itaenga, Pernambuco 
 

Wanderson Benerval de Lucena 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho–São Paulo 
Instituto Federal de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão 

Universidade Estácio de Sá – Polo Carpina 
Feira Nova, Pernambuco 

 
Natália Maria Reis  

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão 
João Alfredo, Pernambuco 

 
Lenira Batista da Silva 

Instituto Federal de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão 
Campus Vitória de Santo Antão, Pernambuco 

 

 

RESUMO: A realidade social nos impulsiona a um grande desafio que é tornar mais visível dentro do contexto histórico à 
participação das mulheres, nos espaços públicos e democráticos de direito, enquanto cidadãs e protagonistas da sua 
própria história. Através deste trabalho iremos percorrer relatos vivenciados por brasileiras que nunca desistiram dos 
seus ideais nas lutas marcadas por discriminação de gênero, raça e classe social, através também da disputa de poder, 
que foram obstáculos superados no decorrer das suas trajetórias através do suporte proporcionado pelas instituições que 
participavam e pelo apoio, após vários diálogos, de seus familiares. A partir do estudo de quatro casos e a análise dos 
discursos, o objetivo central deste artigo é analisar a luta das mulheres por igualdade nos espaços de representação 
social a partir da militância social em diversas esferas da sociedade. Sendo assim, a crescente participação feminina no 
exercício de tarefas públicas, no mercado de trabalho, na educação, nos espaços que antes eram impedidos a sua 
participação tornou-se objetivo na vida das mulheres.  Em função do exposto, denota-se que fortalecer esta demanda, 
cria novas exigências e desafios na elaboração e execução de políticas públicas em todas as esferas dos governos, 
onde a intervenção se faz necessário através de ações no cotidiano para mudar a realidade e proporcionar bons 
resultados.  As realidades apresentadas no artigo permitem uma reflexão sobre as diversas formas de participação e 
militância social, bem como o papel da educação nesse processo, e como estes fatores podem contribuir para o 
empoderamento das mulheres e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

PALAVRAS-CHAVE: empoderamento, protagonismo, autonomia. 

ABSTRACT: The social reality impels us to a great challenge that is to make more visible within the historical context the 
participation of women, in the public and democratic spaces of law, as citizens and protagonists of their own history. 
Through this work we will go through stories experienced by Brazilians who never gave up their ideals in the struggles 
marked by discrimination of gender, race and social class, through the power struggle, which were obstacles overcome in 
the course of their trajectories through the support provided by the institutions who participated and for the support, after 
several dialogues, of their relatives. Based on the study of four cases and the analysis of the discourses, the main 
objective of this article is to analyze the struggle of women for equality in the spaces of social representation from the 
social militancy in several spheres of society. Thus, increasing female participation in the exercise of public tasks, the 
labor market, education, spaces that were previously prevented from participation became objective in the lives of women. 
In light of the above, it is pointed out that strengthening this demand creates new demands and challenges in the 
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elaboration and execution of public policies in all spheres of government, where intervention is necessary through daily 
actions to change reality and provide good results. The realities presented in the article allow a reflection on the different 
forms of participation and social militancy, as well as the role of education in this process, and how these factors can 
contribute to the empowerment of women and the construction of a more just and egalitarian society. 
KEYWORDS: empowerment, protagonism, autonomy. 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

No Brasil desde o período colonial observa-se práticas de dominação e de desigualdade tanto em 

relações sociais, de etnia, gênero e de geração. Esses fatos encontrados na história foram confrontados 

através do processo de organização e da militância de mulheres que estiveram presentes em diversas lutas e 

através de diferentes formas de organização, seja nos movimentos sociais, nos conselhos, em todas as 

esferas de governo, nas associações, nos sindicatos, nas conferências pela busca incessante por políticas 

públicas igualitárias. Essas formas de participação e organização das mulheres refletem os resultados das 

lutas contra o machismo e pela visibilidade do papel das mulheres na sociedade, são lutas contínuas que 

contribuem para transformar diariamente o que era um cenário de dominação, exploração e de violência em 

um cenário de igualdade de oportunidades e representações. 

Helena Hirata (2002, p. 116) permite compreender essa realidade quando aponta que as mudanças 

nas vidas das mulheres fizeram com que as fronteiras entre o masculino e o feminino se deslocassem, as 

mulheres assumiram outros papéis, mas as barreiras estão presentes como sempre estiveram. 

As mulheres brasileiras obtiveram o direito ao voto somente no século 20, no ano de 1932, direito esse 

garantido através de uma Lei Especial Eleitoral, mas só a partir de 1970 as mulheres começaram a exigir a 

participação mínima nos partidos políticos, assegurando assim a inclusão política das mulheres. Esse fato não 

reproduziu um efeito imediato nas organizações partidárias, o que até hoje é observado, quando se analisa o 

fato que as mulheres são a maioria das eleitoras no Brasil, mas as representações eleitas são na maioria 

homens. Em 1990 essa demanda evoluiu internacionalmente, e começou uma discussão e luta por equidade e 

pelas cotas, ou seja, iniciou-se a busca pela igualdade das representações que vai além, mas anda ao lado, da 

luta pela igualdade de oportunidades (Prá, 2013, p.17).  

As estruturas de poder e de organização da sociedade passam pelas diferentes esferas 

governamentais e não governamentais, mas a primeira tem um papel definitivo na construção de políticas 

públicas, programas, ações, que contribuam para estimular, mobilizar e sensibilizar as mulheres no processo 

de empoderamento, contribuindo assim, na sua emancipação e consequentemente na sua inserção em 

espaços públicos de poder e tomada de decisões. 
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Assim, observa-se a importância de dar visibilidade a histórias reais vivenciadas em meio às tantas 

desigualdades de gênero e sociais, que fizeram parte e ainda permanecem na vida das mulheres brasileiras. 

Esses casos trazem a luta diária das mulheres de Lagoa de Itaenga que ao empoderar-se dos processos e 

ocupar espaços de tomada de decisão, contribuíram não só no desenvolvimento individual, mas principalmente 

por criar referências para outras mulheres que fazem parte desse processo. 

Partindo da discussão por igualdade de direitos e de participação, o objetivo deste estudo de caso é 

analisar a luta das mulheres por igualdade nos espaços de representação social a partir da militância social em 

diversas esferas da sociedade. 

 

2. METODOLOGIA: 

 

O Município de Lagoa de Itaenga está localizado na mesorregião da Mata Pernambucana e na 

microrregião da Mata setentrional Pernambucana, da Zona da Mata Norte. Lagoa de Itaenga possui uma 

realidade social complexa, que dentro da relação campo-cidade, produz uma diversidade de espaços de 

organização e representação social, sejam nas associações, sindicatos, instituições governamentais, grupos 

culturais, que mesclam a realidade das mulheres do campo e da cidade, e que criam a partir desses espaços, 

processos de empoderamento. 

 

2.1 Métodos de análise 

 

Esse estudo configura-se como estudo de caso que, na definição de “é uma forma de se fazer 

pesquisa social empírica ao investigar-se um fenômeno atual dentro do seu contexto de vida real, onde as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e na situação em que múltiplas fontes 

de evidências são usadas”. (Yin, 2001 apud Georgin et al. 2013, p. 4).  

Para obtenção de dados optou-se por utilizar a entrevista semi-estruturada, que é baseada no dialogo 

a partir de temas norteadores com o objetivo de construir informações a partir dos depoimentos/relatos 

construídos a partir desse processo. A entrevista aberta ou não estruturada é utilizada quando o pesquisador 

deseja obter o maior número possível de informações sobre determinado tema, segundo a visão do 

entrevistado, e também para obter um maior detalhamento do assunto em questão (Georgin et al., 2015, p. 

04). As entrevistas foram importantes para compreender o caminho das mulheres até ocuparem os espaços de 

tomada de decisão, estas foram realizadas durante os meses de abril e maio de 2016, aonde os depoimentos 

foram coletados com o auxílio de um gravador e de caderno de anotações. Neste artigo são destacados 

trechos das entrevistas buscando ressaltar as experiências de vida que comprovam a luta das mulheres em 
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busca da igualdade de oportunidades e da igualdade de representações.  Buscou-se dessa forma, identificar a 

trajetória de vida das mulheres, desde as relações com a família, passando pelas relações nos ambientes de 

ensino-aprendizagem e espaços de representação social e de tomadas de decisão.   

A pesquisa foi realizada em duas etapas, a primeira buscou coletar os dados sobre a história de vida 

de quatro mulheres que ocupam/ocuparam espaços de tomada de decisão na região, para efeitos de preservar 

a privacidade das mesmas, usaremos pseudônimos nessa análise: 

Mulher 01 - T. M. S. B., 34 anos de idade, Assistente Social. 

Mulher 02 – M. M. S. L., 34 anos de idade, Estudante de Graduação. 

Mulher 03 – J. T. S., 37 anos de idade, Agricultora. 

Mulher 04 - E. M. O. S., 36 anos de idade, Presidente do COMDICA.  

A segunda etapa foi baseada na análise dos dados a partir da análise de discurso buscando construir 

uma interpretação crítica sobre os fatos relatados.  

 

3. DISCUSSÃO TEÓRICA: 

 

Nas histórias relatadas, observa-se que a Mulher 01 e 02 tiveram a mesma trajetória inicial na vida 

pública, ambos começaram a participar a partir do momento que tiveram acesso a um curso de formação, no 

ano de 2001, no Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA, organização não governamental situada no 

município de Glória do Goitá - PE. A mulher 02 conta que alguns educadores e estudantes do SERTA 

compareceram na escola e ensino fundamental/médio que estudava para realizar inscrições dos alunos e após 

fazer a seleção. Após analise do currículo escolar, da redação e testes pedagógicos, ela foi selecionada. Elas 

foram selecionadas e tiveram a oportunidade de onde no campo da sementeira o envolvimento no grupo dos 

Agentes Desenvolvimentos Local-ADL.  

 

“Nesta instituição comecei a escrever a minha trajetória de vida da enquanto jovem 
protagonista nos movimentos sociais e vivenciar as virtudes da agricultura familiar que com o 
decorrer dos anos conseguiu se destacar em meio às tantas diversidades tecnológicas. A 
partir desta instituição comecei a conhecer o quanto a relação entre indivíduos é traçada por 
conquistas, insucesso e vitória. E o quanto é difícil à participação da mulher em espaços de 
discussões, decisões, que foram e são marcados pela ignorância de uma cultura machista e 
desumana.” 

 

As desigualdades para essas mulheres apresentavam uma crueldade representada de várias formas, 

seja pela violência psicológica, social, seja pela violência doméstica e as diversas formas que o machismo 
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desenvolveu historicamente para submeter às mulheres, invisibilizar seu papel social e afastá-las dos espaços 

de tomada de decisão. 

Dentro desse contexto, analisando que apesar desse primeiro passo, as mulheres participantes nesse 

estudo muitas vezes se depararam com situações limitantes, fazendo parte de uma luta que vai além da 

igualdade de oportunidades. Segundo Prá (2013, p. 19), essas lutas servem para “alcançar mudanças reais 

que vão além do reconhecimento de direitos, que na prática, as mulheres não conseguem exercer em 

igualdade de condições com os homens”. 

As mulheres 03 e 04 tiveram passagem em alguns momentos comuns, ambas eram filhas de 

agricultores e passaram a se envolver em movimentos socais através de associações, conselho de direito da 

criança e do adolescente, exerceram o voluntariado. Observa-se que as mulheres 03 e 04 enfrentaram 

dificuldades para continuar os estudos e ingressar em um curso superior, pois o acesso às universidades era 

um fator limitante. A inclusão social foi um passo decisivo para conquistar alguns espaços obtidos, em que o 

acesso aos direitos básicos e as políticas públicas naquela época eram ineficientes, levando as mulheres a 

exercerem funções inferiores em relação aos homens e realizando trabalhos sem acesso aos direitos 

trabalhistas. Todas relatam que sofreram restrições, descriminação e preconceito no mundo do trabalho e na 

sociedade em todos os aspectos, imposta pela sociedade patriarcal que as subjugavam às tarefas domésticas 

e reprodutivas.   

Através do papel de mãe, a mulher de baixa renda tem sido um dos alvos primordiais para melhorar o 

bem estar da família, especialmente das crianças (Moser, 1986, p. 151). Em depoimento a mulher 03 diz 

afirma o seguinte: 

“Quando casei continuei o trabalho com a reciclagem de pneus com meu marido que 
aprendeu comigo e meu pai.” 

 

A multifuncionalidade é outro aspecto primordial no processo de autonomia e empoderamento. As 

mulheres buscam realizar uma diversidade de funções para melhorar a qualidade de vida da família, seja na 

produção de alimentos, seja na geração de renda. Esse processo mostra que a participação das mulheres 

contribui de forma efetiva para o acréscimo da renda familiar. A geração da renda e o controle desse recurso 

pelas mulheres é um fator determinante na busca da autonomia, porque quebra as relações de dependência 

financeira e assim começa a romper com os processos de submissão e medo impostos pelos homens. Neste 

contexto, elas ainda encontram dificuldades e descriminação até da própria família que por várias gerações 

perpetua-se a cultura que a mulher servia apenas para atuar nos serviços domésticos e gerar filhos. Algumas 

relatam que o apoio veio somente dos filhos, enquanto maridos, pais e sogros as desestimularam na sua 

busca por autonomia. 
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De acordo com a constituição brasileira, deixa evidente no Art. 5º que:  

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”  

 

Apesar dos avanços de nossa constituição na discussão da igualdade de direitos, observa-se que 

ainda falta muito para garantir esses direitos. Mas, as mulheres têm compreendido e tem continuado na luta 

para que não só a constituição seja seguida, mas que sejam ampliados os direitos das mulheres buscando 

uma relação mais igualitária.  

As mulheres de Lagoa de Itaenga seguiram e seguem diversos caminhos em busca dessa igualdade. 

A Mulher 3, Dona J.T.S., agricultora, relatou que os pais eram agricultores e que na adolescência o trabalho no 

sítio era árduo, mas não impossibilitou de estudar e terminar o ensino médio, mesmo tendo que fazer extensas 

caminhadas diárias para chegar à escola na zona urbana. Nesse processo de educação, percebeu que poderia 

mudar a sua realidade, mas perdeu a mãe com 17 anos e como era mulher e a mais velha, ficou responsável 

pelas atividades domésticas, responsável por “cuidar” dos outros quatro irmãos mais novos e do pai. Dona 

J.T.S, ao casar com 20 anos, começou a buscar meios para sua autonomia, e entrou na universidade, mas 

logo após, novamente teve que sair, porque as suas três filhas demandavam uma maior atenção (novamente 

era subjugada pela sociedade por ser mulher e o ato de cuidar sempre ser relacionado a esse gênero).  

Buscando melhorar as condições das crianças e adolescentes do município, Dona J.T.S. passou a 

fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), com a função de 

Conselheira de Direito, mas apesar dos esforços, não conseguiu entrar como Conselheira Tutelar, mas 

continuou na luta em outros espaços. 

 

“Sempre fui uma batalhadora, pois fui Conselheira de Direito no COMDICA, cheguei a me 
candidatar conselheira tutelar não ganhei, mas tive muitos votos de confiança. Passei mais 
de 10 anos fazendo parte de uma associação de moradores rurais onde faço parte até hoje 
ajudando voluntariamente e trabalhando para o bem estar social da minha comunidade.” 
(J.T.S, Mulher 3) 

 

Novamente relacionando as diversas funções realizadas pelas mulheres, Dona J.T.S, (Mulher 3), 

aprendeu uma nova função ainda quando estava morando com o pai, e começou a reciclar pneus, função essa 

que aprendeu com o pai  e que contribuía na renda da família, aliada a renda da agricultura e da criação de 

animais, das quais ela também participava com seu trabalho. A pluriatividade estimulada por essa mulher levou 

a um prêmio do Banco do Nordeste, através do Programa Agroamigo, em 2011, como melhor 

microempreendedora da Mata Norte pernambucana. Essa premiação levou Dona J. T. S. a outros espaços, 
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passando a ser educadora social e monitora em atividades da educação de crianças e adolescentes do 

município. 

As histórias das mulheres 01, 02 e 04, também afirmam essas relações patriarcais, mas 

principalmente, mostram os caminhos criados por elas para se libertarem dessas relações. 

Dona T. M. S.B, 34, Assistente Social, começou sem processo de empoderamento no SERTA, e 

continuou a trilhar esse caminho sendo selecionada para trabalhar na prefeitura do município, e depois 

passando a ser Conselheira Tutelar. O conselho foi o espaço de formação e de empoderamento de todas, 

sendo importante ressaltar que nas reuniões com pais, nas denúncias as delegacias, promotorias, elas 

reafirmavam diariamente sua emancipação através da ocupação de um espaço decisório e representativo em 

um mundo de leis regido principalmente por homens.  

Entrou na faculdade, pagando a mensalidade a partir do trabalho como empregada doméstica, 

trabalho esse que só deixou de realizar quando conseguiu acessar ao Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) que é um programa do Ministério da Educação. Foi candidata à vereadora, com 336 votos, ficando na 

suplência, apesar da família e da sociedade serem contra, dizendo que a política era lugar de homem. No 

próximo ano já termina a especialização, trabalhando atualmente como assistente social em um Programa 

chamado Amigo de valor, mostrando assim, que os espaços de educação, formação, levaram a construção de 

um conhecimento que leva a autonomia. 

 

“(...) aquilo que agente adquire para nós é nosso, pode ser repassado e compartilhado com 
outras pessoas, que é o nosso conhecimento. (...) se você está concorrendo a uma vaga de 
emprego, você tem que ser bom e o melhor. Isso não te impede de repassar o seu 
conhecimento.” (T.M.S.B., Mulher 1). 

 

As mulheres que compõem esse estudo mostram que a resistência passa pelo diálogo e defesa dos 

direitos sociais, políticos e econômicos, e mostram principalmente, que participar de espaços de tomada de 

decisão contribui para que o acesso desses direitos seja igualitário. 

A estudante de graduação, M.M.S.L, também passou por diversas experiências, filha de agricultores, 

depois a mãe foi para a zona urbana trabalhar como doméstica em tempos onde esse trabalho não era 

regulamentado e essas profissionais eram tratadas em regime de semi-escravidão, a Mulher 2, decidiu que 

não era essa a realidade que queria viver. Essa construção passou também pela formação com Agente de 

Desenvolvimento Local do Serta, e depois passou para outras esferas, também atuando pelo COMDICA, como 

Conselheira de Direito e no Conselho Tutelar  por três gestões (9 anos), pode contribuir para que outras 

crianças e adolescentes construíssem caminhos de igualdade de direitos.  
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“Eu vivia em um mundo limitado de informações e orientações, e o envolvimento com as 
atividades sociais me permitiu um contato cada vez maior nas discussões de gênero, no 
início como ouvinte, às vezes com falas curtas, ainda tímida tanto em encarar o público 
quanto os líderes que nos conduziam nas atividades. Era só questão de tempo para acender 
uma liderança marcada por tantas cicatrizes em que o tempo ainda não se encarregou de 
cicatrizar todas, mas mostrou para alguns que eu tinha um nome, uma identidade, uma 
história que nunca vai ser apagada pelo lixo que envolve a ganância e o poder de forma a 
menosprezar o outro.” ( M. M. S. L., Mulher 2). 

 

A história da mulher 02 foi marcada pelas humilhações pelas quais a mãe e as tias passaram no 

trabalho como doméstica. Nessa história, o preconceito de gênero também está relacionado ao preconceito de 

raça e de classe. Fato esse afirmado por Freitas (2008) quando diz que apesar do progresso na redução das 

desigualdades de gênero, ainda permanecem substanciais diferenças entre os sexos, agravadas pela questão 

racial, fazendo com que a pobreza brasileira tenha um rosto “feminino e negro”. 

As conquistas dessa mulher passaram principalmente através da ocupação de espaços de poder, até 

chegar à universidade, buscando o conhecimento aliado a militância social, para desconstruir os preconceitos 

e construir espaços de igualdade. 

A Mulher 4, E. M. O. S., presidente atual do COMDICA, começou sua atuação social fundando a 

associação de sua comunidade aos 21 anos, porque queria melhorias para a população de lá. Ficou oito anos 

na presidência, dois mandatos, mostrando que a mulher poderia e pode ocupar espaços de representação que 

antes eram apenas ocupados por homens. Durante o período de trabalho na associação, começou a participar 

das atividades do sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais de Lagoa de Itaenga, e a partir daí também 

fez parte da diretoria por três gestões, ocupando a vice-tesouraria na primeira gestão, e depois ficou duas 

gestões como tesoureira. 

Atualmente, Dona E. M. O. S. é presidente do Conselho, mas também contribui nas atividades 

culturais do município: 

 

“Hoje faço parte na associação centro cultural, nos grupos de coco de Roda Amazucado, 
grupo de Bacamarteiros, quadrilhas matutas e hoje estou como presidente do COMDICA e 
sempre lutando pelos direitos e os espaços das mulheres.” 

 

4. CONCLUSÃO: 

As mulheres estão acompanhando as mudanças ao seu redor, seja nos espaços de poder, nas esferas 

de governos, nos movimentos de mobilização e construção coletivas. Assumindo o seu papel de destaque e 

autonomia em diversos espaços, neste sentido a cidadania plena começou a florir com suas vozes e ações, 

que por várias décadas foram caladas na submissão patriarcal. 
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Os relatos discutidos neste artigo científico vão servir para sensibilizar outras mulheres que ainda não 

tiveram a oportunidade de evoluir em suas trajetórias, pois a exclusão calou a voz que ali se encontrava. Foi 

possível observar que as histórias delas em certo momento se encontram, no desejo de conquistar seus 

objetivos e metas. São mulheres jovens em um processo de descobertas para construir militâncias, que 

revolucionaram e continuam revolucionando suas realidades.  

Por isso a participação é um fator primordial na construção desses processos de autonomia e 

empoderamento, e deve ser estimulada através de políticas públicas e programas que criem ações que 

possibilitem oportunidades de desenvolvimento. Desenvolvimento este, que foi impedido historicamente por 

diversos fatores seja no convívio familiar, social, cultural, religioso, quanto no educacional quando acontecia a 

limitação do acesso ao conhecimento.  

Analisar e compartilhar essas histórias vivenciadas pelas mulheres permite construir novas demandas 

e novos caminhos em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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Capítulo 18 

MARCIA TIBURI: CHAVES CONCEITUAIS PARA INTERPRETAR A EPISTEMOLOGIA DO PRESENTE 

 

 

Alexandre Luiz Polizel1 
Fabiana Gomes2 

Moises Alves de Oliveira3 
 

Introduzindo 

 

Escrever requer posicionar-se, situar o espaço de onde se fala e para que(m) se fala. Para posicionar-

se nas tramas discursivas nos é dado a dica de operar com a “[...] experiência da linguagem”, pela própria aqui 

citada e a qual o texto é dedicado Marcia Tiburi (2016, p.23)4. A tática talvez seja voltar o olhar ao presente, 

aos acontecimentos que se sucedem para (des)organiza-los e compreende-los. 

Neste sentido, este texto que se escreve e inscreve-se para a coletânea Livro sobre mulheres, 

encontra-se com o feminino em três aspectos focalizados em eventos atuais: a) A necessidade do reconhecer 

– e aqui pontuamos o reconhecer visto que as mulheres não são o menor número nas academias e nas 

produções intelectuais, mas são minoritárias como figuração de poder, reconhecimento e visibilidade; b) Na 

dedicação deste texto, com o intuito de visibilizar, fomentar e compartilhar os movimentos do pensamento que 

(nos) afetam a partir das produções da filósofa, escritora, professora e artista Marcia Tiburi e c) Colocar em 

evidência a despotencialização que o desterro5 desta pensadora gera ao Brasil, em tempos que a mesma faz-

                                                           
1 Professor no Departamento Acadêmico de Humanidades da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão. 

Doutorando e Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Licenciado em Ciências 

Biológicas (UEM) e Filosofia (UNAR). Membro do Grupo de Estudos Culturais das Ciências e das Educações (GECCE). E-mail: 

alexandre_polizel@hotmail.com 

2 Professora do Instituto Federal de Goiás. Doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de 

Londrina e membro do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Educação Matemática (ENCIEM) do IFG, campus Uruaçu.  

3 Professor no Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina e coordenador do Grupo de Estudos Culturais das 

Ciências e das Educações (GECCE). 

4 Compreende-se neste texto a existência de uma base epistemológica que dá substrato a este pensamento em outros autores, mas 

preferimos neste texto traçar referências às pensadoras mulheres e brasileiras – mais especificamente a Marcia Tiburi e alguns pontos 

de consonância com Viviane Mosé. 

5 Pontuamos aqui o que compreendemos pelo  uso da palavra desterro. Opera-se uma controvérsia sobre a saída da pensadora Marcia 

Tiburi do país acerca do exílio ou desterro sofrido. O exílio ocorre quando as condições fazem com que o sujeito deixe o país, 

enquanto o desterro ocorre quando as políticas de Estado expulsam da pátria o sujeito por meio de uma penalidade. Opta-se neste texto 

pelo uso da palavra desterro, visto que, mesmo a não posição explicita da pena, é observado discursivamente que o Estado não 

modalizou forças para garantir a  permanência de Tiburi na nação.  
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se obrigada a mudar de país por ameaças sofridas e pela ineficiência da segurança pública em assegurar sua 

qualidade de vida em nosso território nacional6. 

É sob tal substrato que, neste presente texto, optamos em nos posicionar em um espaço que tem por 

objetivo traçar considerações acerca da potencialidade das chaves conceituais propostas por Marcia Tiburi 

para interpretar o pensamento no presente. 

 

I. Hermenêuticas do (im)possível 

 

É nos rastros do que é tratado como tempos de um “consumismo da linguagem [...] e dos [...] 

rebaixamentos do discurso” (TIBURI, 2016, p. 60) que optamos neste manuscrito por pensar como recurso 

metodológico um artefato linguístico: a hermenêutica. Poderíamos estender este recurso como também um 

recurso estético, ético e político – à medida que a hermenêutica opera pela organização das (in)sensações, 

(des)valorizações (TIBURI, 2017) e potências-poderes (TIBURI, 2019). 

Artefato complexo que poderíamos sintetizar com intuito de não desperdiçar linguagens em tempos de 

excesso de produção de lixos discursivos (TIBURI, 2016), situando  que o exercício hermenêutico consiste na 

composição de uma dobradiça. Tal dobradiça é construída a partir de materiais e materialidades, sendo que 

após sua construção é possível abrir eventos para compreendê-los ou fecha-los e sintetizá-los simbolicamente. 

A esta dobradiça damos o nome de conceito (TIBURI, 2011). 

O conceito é um constructo, que nos possibilita olhar o mundo ampliando o espaço de visão, ou a 

utiliza-lo como um recurso de signos e significados que representam algo. Para esclarecer retomamos ao 

modelo de dobradiça e expandimos a metáfora para a dobradiça de um quarto. É possível utilizar desta 

dobradiça para abrir a porta e poder observar o que há dentro deste espaço – em que experiências específicas 

ocorrem –; mas é possível também referir-se que atrás daquela dobradiça há um quarto, o que nos faz pensar 

que existem lá objetos e experiências específicas, nos dando tempo para observar outras coisas.  

O conceito então é uma síntese, que como uma ferramenta, permite-nos ampliar o espaço de visão, ou 

compreende-lo, que por alguém já ter observado e nomeado, não precisamos voltar nosso olhar a este espaço 

novamente – supondo que já entendemos o que há lá. Nossa hermenêutica trata-se então de uma caixa de 

ferramentas, uma caixa de conceitos que nos permitem abrir, analisar, investigar e lançar mão de 

representações já constituídas (enquanto conceitos) para interpretar os acontecimentos. Como tudo é 

                                                           
6 Sobre a saída de Marcia Tiburi do país, é possível consultar informações disponíveis em: 

<https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/03/11/marcia-tiburi-relata-ameacas-e-deixa-o-pais.ghtml> e 

<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/03/marcia-tiburi-diz-que-decidiu-sair-do-brasil-apos-invadirem-sua-

casa.shtml>. Acessos em 29 de janeiro de 2020 
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interpretativo (MOSÉ, 2018), os conceitos são nossos guias metodológicos para análise e construção de 

sentidos. 

Nosso caminho de busca destes conceitos? Os campos onde buscamos tais ferramentas ou as 

forjamos? Os três ensaios filosóficos lançados pela autora referentes ao pensamento contemporâneo e que 

tratam a hermenêutica como um fenômeno linguístico, estético, ético e político são: Como conversar com um 

fascista: reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro (TIBURI, 2016), Ridículo político: uma investigação 

sobre o risível, a manipulação da imagem e o esteticamente correto (TIBURI, 2017) e Delírio pelo Poder: 

psicopoder e loucura coletiva na era da desinformação (TIBURI, 2019). Livros que separamos em eixos de 

suas contribuições e empréstimos para realizarmos uma leitura do presente.  

 

II. Epistemologia do presente: uma pausa no tempo 

 

Antes de apresentar os empréstimos hermenêuticos de Marcia Tiburi para interpretarmos a 

contemporaneidade, vê-se a necessidade de compreender esta temporalidade. A autora nos pontua que 

pensar o presente é sempre pensar suas referências, os modos de criações de sentido e para que(m) estes 

servem. Não temos por objetivo sanar tal questionamento, mas vemos a necessidade de pontuar o que 

compreendemos como uma epistemologia do presente e, por que utilizamos tal termo aqui. 

Vê-se que epistemologia consiste em um conceito histórico na filosofia, em que alguns o expandem 

como campos de saber para pensar e interpretar o pensamento científico e outros para pensar  como processo 

constitutivo de critérios para delineação dos múltiplos modos de pensar. Tiburi opera por esta segunda 

definição, não compreendendo como epistemologia ‘qualquer coisa’, mas que a constituição do pensar requer 

um quadro de referências guiado-guiante por meio de signos, símbolos e representações (TIBURI, 2011; 

2016).  

À medida que o pensar guia nossos modos de produzir-nos e  nos fazer seres existentes, é necessária 

a  apreensão de uma epistemologia do presente para compreender como estamos pensando (TIBURI, 2011). 

E, quando compreendemos estas linhas do pensar, que seguimos como fios de Ariadne, nos preocupamos. 

Nossa preocupação advém do quão insosso encontram-se os modos de pensar, lembrando que a 

compreensão de tais modos nos foi conduzida a partir das contribuições conceituais que Marcia Tiburi (2011; 

2016; 2017; 2019) nos ofereceu para compreender tal episteme.  
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III. Como conversar com um fascista: conceituações (a)linguísticas  

 

Evidencia-se que há grande popularização e reverberação de Marcia Tiburi a partir da publicação de 

sua obra Como conversar com um fascista: reflexões sobre o cotidiano autoritário brasileiro (TIBURI, 2016). 

Tal ressonância dá-se, pois sua obra mobiliza o pensamento dos sujeitos e coloca em espanto o que move os 

espelhos da reflexão dos olhares a si, ao Outro e ao Nós. 

O grande empréstimo conceitual da autora nesta obra é o olhar para as políticas da linguagem, e sobre 

a possibilidade do conversar. O problema da linguagem apresentado pela autora verte-se sobre o Como 

conversar? Colocar tal tema em discussão reflete-se ao modo de constructo da linguagem cotidiana via três 

eixos: Excesso de falas, Manipulação discursiva e a insuportabilidade da diferença7. 

Para Marcia Tiburi (2016) o pensamento é guiado pela linguagem e a construção de narrativas por ela 

elaboradas; o que algumas autoras chamam também de discursividade (MOSÉ, 2017). Neste sentido “[...] a 

linguagem está como de fora e dentro das pessoas, forjando-as e sendo forjadas por elas” (TIBURI, 2016, p. 

23). A linguagem funda o Eu e o Outro, e o compartilhamento desta, o diálogo, instaura o Nós. O dialogo neste 

sentido prescinde o reconhecimento de que o Outro tem algo a dizer que nos conecta, ele fala de um lugar 

carregado de sentidos e significados e o Eu escuta para estabelecer a conexão. O que prescinde para que o 

diálogo ocorra é o reconhecimento e a não violência. 

Contudo, vive-se em um tempo em que a possibilidade do falar é ampliada, atravessando até mesmo o 

espaço-tempo via as novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Todos falam ao mesmo tempo, 

amplificados por TVs, rádios, smartphone, computadores... Com amplificadores ligados e todos falando, a 

grande cacofonia se instaura à medida que estamos afogados no excesso de falas. Neste cenário, o problema 

não é apenas o excesso desta linguagem – na verdade a linguagem pluralizada aumentaria a possibilidade de 

experiência e enunciar o mundo – mas, sim, que esta tornou-se objeto de consumo. E, como objeto de 

consumo, este produz “[...] muito lixo. E o problema de qualquer lixo é que ele não retorna a natureza como se 

nada tivesse acontecido” (TIBURI, 2016, p.135). 

Na gestão dos produtos a serem consumíveis, entra-se em cena um mercado de gestão dos mesmos, 

para coloca-los nas vitrines e ter lucratividade. Como todo mercado, é necessário convencer o comprador da 

qualidade de seu produto, colocando-se em consideração o que podemos ler como uma maquinaria da 

Manipulação Discursiva. A maquinaria da manipulação discursiva tem como instrumento de operação cinco 

eixos conceituais: i) A economia do “Distorcer é poder”, realizando assim operações de simulação e 

dissimulação para vender sua narrativa como útil e necessária para a existência em sociedade (TIBURI, 2016, 
                                                           
7 Tais eixos são vistos também em Viviane Mosé (2018), mesmo ambas tendo influências diferentes. No caso de Viviane Mosé sua 

base conceitual é de inspiração Nietzscheana, enquanto Marcia Tiburi verte-se aos estudos Adornianos.  
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p. 58); ii) A inversão como lubrificante, de modo que os sujeitos?consumidores? se tornam personagens, como 

o histérico e o paranoico pululam em sua não “[...] capacidade de ver o Outro” (TIBURI, 2016, p. 112); iii) A 

especialização dos ignorantes, por meio de propagandas e excesso de informações e não mais do processo 

de ruminação das mesmas; iv) A narrativa utilitária, não importando a sua produção de sentido, mas a sua 

lucratividade propagandística e v) Esquecimento do violento, dando enfoque à vítima – como a violência se 

legitima, o diálogo é esgotado. 

Neste sentido, as propagandas-distorções, a inversão, as especializações dos ignorantes e o 

esquecimento do violento, têm guiado o pensamento na contemporaneidade por meio dos fluxos discursivos e, 

para Marcia Tiburi (2016), isso não pode ser analisado como uma ignorância do sujeito, mas sim entendida 

também como uma possibilidade do agenciamento de  desejo nos sujeitos: seja pelo desejo de autoridade, 

pelo medo ou pela política da canalhice – o que aqui é sintetizado como uma insuportabilidade da diferença.  

 

IV. Ridículo Político: as estéticas e éticas da atualidade 

 

Ao pensarmos as linguagens e as discursividades, concordamos com a autora que estas têm múltiplas 

dimensões e possibilidades de entendimento. Dentre elas destaca-se a necessidade de uma análise a partir do 

olhar estético. A estética é entendida por Marcia Tiburi (2017, p.12) como uma faculdade do sentir, não apenas 

no reino do aparecer e do senso comum do campo da aparência, mas, sim, como “[...] o imenso campo dos 

afetos, dos sentimentos, das emoções e, também, de tudo o que se refere a corporeidade”. 

Essa corporeidade encontra-se de acordo com o olhar para com a diferença, com o reconhecimento da 

existência dela como um Outro – o que produz um efeito de alteridade e reconhecimento do Eu. A 

corporeidade, o processo de organização que produz as coisas na medida que sua organização e lógica dos 

sentidos é acionada, prescinde a existência das diferenças e das singularidades (componentes das 

diversidades). 

Tiburi nos apresenta uma chave conceitual que nos movimenta a pensar sobre a tentativa da 

corporeificação do incorpóreo, ou melhor dizendo, a tentativa de uma descorporificação do Outro  na promessa 

de um ideal. Como chave conceitual para compreender isto, a filósofa e artista nos empresta conceitos 

significativos, os quais sintetizamos aqui como conceitos de significativa potência analítica: O ridículo como 

exemplar, o Outro como vodu e a estéticomania.  

Vê-se que o Ridículo como exemplar consiste em um fenômeno frequente, pela característica do 

tempo presente. O contemporâneo é marcado pelo reconhecimento das diferenças, não do diferente. Nesse 

sentido, é impossível estabelecer um sistema normativo que elege o normal e o desviado, e que vigora na 

verdade o reconhecimento de que no Nós existe um conjunto de Outros que tem suas características, suas 
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diferenças e singularidades reunidas? aceitas? englobadas?. Os sujeitos perceptam isto, mas o mercado 

também. A diferença torna-se produto de consumo.  Para  quem está em um espectro de padronização  onde é 

difícil fazer seu desejo operar e mostrar-se como sujeito – visto que já está calibrado como peça da maquinaria 

social – o recurso que o mediano tem é a ironia ou a ridicularização. A ironia consiste em um processo de 

colocar os valores vigentes em discussão, mas de modo inteligente; enquanto a ridicularização é o processo 

da regressão à infantilidade do fazer-se ridículo. O infantil é aquele que se destaca por fazer coisas que não 

seriam realizadas, por dizer o indizível, e seu destaque dá-se exatamente pela ruptura com os códigos do bom 

senso.  

Pululam então medianos, com seus corpos flácidos e dóceis a destacar-se pela perversidade do fazer-

se de uma maneira aestética – pois para dizer o indizível é preciso não estar mais sensível e operante de 

acordo com as faculdades do sentir. Assim, o Ridículo torna-se exemplar, é mostrado nas telas, exibido como 

um animal, tornado risível. É risível por ser absurdo, mas este absurdo é capitalizável exatamente por existir 

muitos medianos recalcados que agora podem expressar o que o respeito às instituições sociais o impediam. 

Como o ridículo, mediano tornado exemplar por sua infantilidade, não tem o que dizer, ele precisa criar 

um repertório: o ataque ao Outro. O repertório do ridículo é sempre tornar o Outro em sua diferença e 

singularidade em um espantalho ou vodu. Espantalho por transformar o Outro em alguém disponível a ser 

agredido por sua ridicularidade; vodu por lançar mão de um misticismo para transformar este Outro em produto 

do medo. A transformação do Outro em vodu e espantalho aumenta a popularidade do ridículo, pois pelo medo 

os sujeitos não pensam, apenas seguem e compram soluções. 

Em tal sentido é colocado em cena uma nova mania, a toxicomania, uma busca de “[...] mercadorias 

visuais e sensoriais” (TIBURI, 2017, p. 153) para satisfazer seus desejos. A toxicomania mantem-se operativa: 

a) naquele em que se esvai a faculdade do sentir, uma vez que necessita de intensas doses de sensações, 

produzidas pelos estímulos visuais constantes para sentir algo e, b) pois em tempos de crise, o mediano torna-

se desempregado e não visto, logo precisa se ocupar dos estímulos visuais sobre o Outro – principalmente do 

Outro como justificativa de suas falhas e, de vida a ser consumida e vampirizada. 

Neste sentido, o Ridículo como exemplar, o Outro como vodu e a Estéticomania mostram-se conceitos 

potentes para lermos os fenômenos contemporâneos. 

 

V. Delírio do poder: poder e seu delírio hoje  

  

Em sua obra mais recente, Marcia Tiburi (2019) nos convida a interpretar o hoje por meio de conceitos 

emprestados da política e da psicologia, o hibridismo que tratamos na contemporaneidade como psicopolíticas 

ou psicopoder. Neste ensaio filosófico, a mesma faz uma costura curricular, apresenta sua história de vida 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 145 

 

durante o período de campanha da mesma ao governo do Rio de Janeiro. É assim, de sua percepção no 

encontro com os corpos durante esta corrida, do mundo da vida, que emergem os conceitos que ela nos 

presenteia. 

 Dentre a gama de conceitos apresentados, destacam-se como chaves operantes o Assalto Digital, a 

Robotização da vida e o Delírio do Poder. Voltando nosso olhar aos acontecimentos contemporâneos podemos 

compreende-los ao tempo das crises. Para Marcia Tiburi (ano), na crise perde-se muita coisa e atualmente ela 

é televisionada em tempo real, não apenas pelas câmeras de grandes emissoras, visto que as instituições 

agora encontram-se molecularizadas no (interior) do sujeito, mas também pelos conjuntos de smartphones. 

Não é apenas a possibilidade de filmar o Outro e jogá-lo nas redes que faz com que os sujeitos operem tal 

ação em seu dia a dia. Na crise perdemos coisas, e ao perdermos buscamos uma noção de justiça para 

recupera-las; aparentemente a justiça é aqui vista como um fenômeno (est)ético, em que a busca de 

compensação da perda é a possibilidade de furto do Outro. Como o que mais vale é a imagem, rouba-se o 

Outro8. 

 O assaltante virtual se alastra, furta políticos na rua, professores em sala de aula, funcionários em seu 

serviço e até mesmo seu vizinho descartando corretamente ou não seu lixo. Furta a si mesmo, colocando cada 

minuto de sua vida em rede, em forma de imagem. Esses assaltos são incentivados pela noção de que agora 

todos estão se vendo (onisciência), que todos estão na rede (onipresença) e que a tudo pode – no sentido de 

buscar a destruição do Outro – com o celular na mão (onipresença). Os sujeitos sentem-se Deuses – na falta 

dos antigos, que estão mortos (MOSÉ, 2018) –, mas o que fazem é se tornarem robôs e vigilantes da vida 

alheia. Robôs, pois é na alimentação das redes sociais que se sabe o que desejam, como as populações se 

revoltam ou se acalmam, que valores estão em falta... e tudo o que é possível colocar à venda para a 

comunidade em rede. A grande problemática é que quando tornam-se robôs, perdem a humanidade.  

 A perda de humanidade supostamente ‘ajuda’, pois ela coloca abaixo limites que antes continham o 

ser para garantir-lhe o título de humano. Sem humanidade é possível assaltar mais o Outro, alimentar mais o 

sistema (de controle e vendas) e sentir-se poderoso. O grande problema é que o poder adoece e “[...] implica 

um grau de maldade, outro de inconsequência, outro de cancelamento da capacidade de pensar e analisar o 

que está em jogo para elas mesmas” (TIBURI, 2019, p.25). Apenas deseja mais poder, e delira, retorna tudo o 

que fora em outro momento recalcado e, em seu delírio busca criar outro mundo. Uma fantasia de algo melhor, 

de uma salvação para os tempos de crise que se combina com o gozo do instante que tem de se vingar e 

furtar o Outro. Esquece-se que assalta aos recortes e que a vida não cabe na imagem, que ela tem fundo. 

                                                           
8 Este acontecimento dá-se acompanhado com o fenômeno estético de Ridículo Político (TIBURI, 2017), de modo que aquele que se 

vê sem imagem, sem faculdade de sentir, tenta sanar esta falta com imagens. No caso do poder e da psique, furta-se o Outro e seu 

desejo.   
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Delira, e com quem delira não é possível negociar e dialogar. São tempos em que os poderes se vertem para 

suprimir o diálogo. E a isto, Tiburi nos oferece esta chave conceitual para reflexão.  

 

Considerações 

 

Buscamos neste texto apresentar conceitos da filósofa, artista, professora e escritora Marcia Tiburi 

como chaves conceituais para compreendermos os modos de pensamento na contemporaneidade. As 

amplitudes de possibilidades do pensar vertem-se no campo linguístico, estético, ético e psicopolítico. Estes 

podem ser compreendidos em separata ou operando em consonância. Neste sentido, este manuscrito é um 

convite para os diversificados usos que destes podemos fazer ...  
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Capítulo 19 

MINHA MISSÃO DE VIDA É A AUTOESTIMA DAS MULHERES: E ASSIM NASCE UMA PAIXÃO POR 

SEMEAR ALEGRIA E BELEZA 

 

 Laize Almeida de Oliveira 

Caroline Andressa Santos Carvalho 

 

Ela enveredou por muitos caminhos durante a sua vida, mas a missão de semear alegria e beleza à 

todas as mulheres a fez buscar sempre mais conhecimento na área da estética, e hoje seu sonho tem trilhado 

o caminho do sucesso. 

“Daqui a 20 anos você estará mais decepcionado pelas coisas que você não fez, do que 
pelas que fez. Então, jogue fora suas amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue 
os ventos em suas velas. Explore, sonhe, descubra” – Mark Twain. 

 

Conhecendo a história de sucesso de Geusa de Jesus 

 

Geusa Maria Vieira de Jesus, é pedagoga, pastora, esposa, mãe de três filhos, proprietária da Spa 

Facial e orgulhosamente empreendedora. Boa parte de sua infância foi vivida na roça no interior do Estado do 

Piauí, onde morava com seus pais. Um certo dia impulsionado pela corrida do ouro de Serra Pelada no Estado 

do Pará, seu pai decidira vender todos os seus bens e tentar a sorte na região garimpeira. As nove anos de 

idade Geusa chega a região do Novo Repartimento onde muda completamente sua vida e de sua família. 

Foram tempos difíceis pois já não tinham bens e isto trouxe momentos de dificuldades. 

Sua história com o empreendedorismo se inicia aos onze anos de idade. Todos os dias tinha como 

obrigação acordar bem cedo, fazer comida para seu irmão e demais trabalhadores da serraria em que 

trabalhavam, porque no período da tarde ia estudar no município vizinho de Tucuruí. Mas no intervalo que 

deixava pronta a comida e da hora que tinha que ir estudar sempre saia escondida para vender perfumes, foi 

assim que iniciou sua vida de empreendedora. Empreender sempre foi sua vocação e aos onze anos adquiriu 

sua primeira bicicleta com o dinheiro que ganhara da venda dos perfumes. 

 

“Daí pra cá eu sempre empreendi eu sempre me apaixonei pela área de vendas, por ter o meu próprio 
dinheiro a minha própria renda desde os doze anos de idade”- Geusa de Jesus. 

 
Para Barreto (1998, p. 190) “empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a partir de muito 

pouco ou de quase nada”.  E foi justamente a dificuldade a partir do pouco que tinham que a inspirou em 

empreender e buscar novos horizontes para sua vida. 
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O início, as dificuldades  

 

“A realidade é que “empreender” não é cargo. É o estado mental de alguém que deseja 

mudar o futuro”- Guy Kawasaki 

 

Passados alguns anos a família da Geusa muda-se para a cidade de Santa Inês Estado do Maranhão 

na busca de novas oportunidades. Neste período de transição consegue seu primeiro emprego com carteira 

assinada aos vinte e um anos e aos vinte e quatro tornou-se sub-gerente de uma grande rede de lojas de 

eletrodomésticas.  

Assim destaca Franco (2014) as mulheres passam a ter um importante papel na economia da 

sociedade, sua participação e inserção no mundo de negócios não está relacionamento somente dentro das 

organizações mas também na abertura de novos negócios (FRANCO, 2014). 

E chegou o momento em que sua vocação empreendedora falou mais alto e decidiu não ser mais 

trabalhadora de carteira assinada para nenhuma empresa. Mesmo trabalhando para outras empresas nunca 

deixou de empreender com a venda de cosméticos. E com esta decisão de somente viver de 

empreendedorismo sua vida mais uma vez uma toma caminhos que a surpreenderia mais tarde. Neste 

intervalo de tempo foi para o pastoreado, tornando-se missionária e pastora evangélica, cursou a faculdade de 

pedagogia e exerceu a profissão por três anos. 

 “Ou seja há nove anos atrás eu mergulhei na pedagogia, eu trabalhei em uma escola 
mesmo, coordenando uma escola e dando aula, eu dava 33 aulas por semana”- Geusa de 
Jesus. 

 
O empreendedor sempre vai sentir-se impulsionado por mudanças, diante disto as pessoas que o 

rodeiam percebe uma confusão o que para muitos pode parecer perturbador. E é por este motivo que ele 

procura adiantar-se as outras pessoas. E quanto mais estiver a frente mais necessidade terá de levar junto a si 

a outras pessoas (BARRETO, 1998). E Geusa era intensa sempre buscando caminhos que levassem cada vez 

mais viver do empreendedorismo.  

 

Com novos conhecimentos, avançar foi algo natural 

 

  Após toda a vivência na área educacional, para acompanhar seu esposo que também vive do 

pastoreado mudam-se para a cidade de Rondon do Pará Estado do Pará. Agora casada e com três filhos 

retorna as terras de onde todo o seu impulso pelo empreendedorismo começou. Antes uma menina que 

empreendia para dá mais qualidade de vida a sua infância, agora uma mulher esposa, mãe, pastora e 

empreendedora que passou a ter como missão de vida fazer o possível para cultivar a autoestima das 

mulheres.  
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“A capacidade de empreender pode até ser uma habilidade inata para muitos profissionais, 
mas precisa ser desenvolvida e posta em prática diariamente. É uma tarefa contínua de 
planejar, começar, arriscar, executar, realizar e experimentar” – Peter Druker. 

 
Geusa foi diretora da May Kay por muitos anos, passou a buscar mais conhecimento na área da 

estética especialmente na área capilar. Com o impulsionar de seu negócio passou a representar uma marca de 

produtos capilares. E pouco a pouco as pessoas começaram a saber desta habilidade da Geusa na área da 

estética, foi então que começou a fazer pequenos procedimentos sem cobrar, na ocasião utilizava o sofá de 

sua casa para atender e fazer limpezas de pele e foi então que começou a cobrar um preço bem acessível 

pelos serviços prestados. 

 

E cada vez mais sua clientela aumentava, e chegou o momento que tornou-se impossível realizar os 

procedimentos estéticos no sofá de sua casa. E a partir daí nasce não só uma empreendedora nata na área de 

vendas mas uma esteticista com vigor e entusiasmo e muita busca de conhecimento para levar cada vez mais 

beleza e alegria as suas clientes.  

Decidiu então vestir a camisa de seu próprio negócio na área de estética e fez uma salinha para 

atendimento na garagem de sua casa, era uma espaço muito pequeno, muito apertado. E este espaço já 

estava inviável para prestação de serviços estéticos que oferecia tais como: limpeza de pele, extensão de 

cílios, sobrancelha, fio a fio e micro pigmentação e toda a área capilar, tornando então o procedimento estético 

que mais lhe dá prazer em fazer. Diante da gama de serviços ofertados e do pouco espaço que dispunham, 

decidiu abrir duas salas para que comportasse os serviços que realizava e poder atender bem suas clientes.  

“Se não faz por iniciativa ou vontade, vai na dor. Isso está acontecendo no Brasil, muitos 
empreendedores estão aprendendo a importância do planejamento na prática ao 
observarem que conseguem ter mais resultado quando se prepararam para o futuro”- 
Dornelas.  

 
Surgiu então formalmente em abril de 2019 a SPA FACIAL espaço que nasceu com o objetivo de 

fornecer um atendimento especializado na área de estética. Procurando desenvolver seu trabalho com a 

premissa de semear a alegria e beleza aos clientes por meio de serviços de qualidade.  No registro legal a 

SPA FACIAL é o nome de fantasia e a razão social da empresa é SEMPRE SEMEANDO ALEGRIA E 

BELEZA. Reflete claramente os traços de uma empreendedora apaixonada pelo que faz.  

 
“Este é o nosso foco, nosso alvo, nosso objetivo é exatamente este semear alegria e beleza 
na vida das pessoas fazendo com que as pessoas venham se sentir bem consigo mesmo, o 
SPA FACIAL tem esse objetivo ele nasceu por causa disso e a gente trabalha com este foco, 
sempre semear alegria e beleza na vida das pessoas” – Geusa de Jesus. 
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Hoje, Geusa se considera uma empreendedora em ascensão, trabalha no que gosta, tem uma espaço 

de estética e sonha em ampliar cada vez mais seu negócio.  Apesar de muitos desafios, e dificuldades 

enfrentadas ao longo de sua vida, conseguiu superar cada um com o sorriso no rosto sua característica 

marcante e se sente realizada, pois realizou seu grande sonho que era de ter seu próprio negócio. 
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Capítulo 20 

MULHER-SUJEITO: UMA REPRESENTAÇÃO DA SEXUALIDADE FEMININA EM “A CASA DA PAIXÃO”, 

DE NÉLIDA PIÑON1 

Maria do Carmo Moreira de Carvalho 

Wesley Brito dos Santos 
Sara Regina de Oliveira Lima 

 

RESUMO: 

Nélida Piñon (1937) aborda em suas obras, a inquietação em relação à Sintaxe estrutural dos papéis masculino e 
feminino, impostos pela sociedade abertamente patriarcal, que baseada no cristianismo, “sugere” submissão da mulher e 
define a sexualidade apenas como meio para procriação, negando-a, a legitimação do desejo físico e sexual. Com base 
nessa concepção, pensou-se em apresentar com este artigo, a dualidade de sentido do termo “amor”, enquanto desejo 
próprio, tanto do homem quanto da mulher e o “amor” idealizado e imposto pela cultura ocidental, a partir da ótica da 
autora, descrita em suas obras, visando observar a forma com que a personagem central lida com tais conflitos e se 
impõe a este enraizado pensamento. Para tanto, o artigo tem como objeto de análise, a obra A Casa da Paixão (2006) da 
autora, em que se revela o erotismo por meio do desejo da mulher na busca em tornar-se uma mulher-sujeito através do 
domínio do próprio corpo (Zolin - 2008) diante de uma sociedade conservadora. Para tal, fundamenta-se nos 
pressupostos teóricos de autores que discorrem sobre sexualidade bem como os estudos de Foulcault (1999), sobretudo, 
na relação da supremacia masculina perante a sociedade através das considerações de Bourdieu (1999) e a 
naturalidade com que essa relação ocorre, conflitando dessa forma, com a quebra de expectativas idealizada pela 
autora, tanto a partir da personagem Marta, como a partir do personagem masculino – Jerônimo. 

Palavras-chave: Sexualidade. Feminino. Erotismo. Mulher-sujeito. 

ABSTRACT: 

Nélida Piñon (1937) addresses in her works the concern about the structural syntax of male and female roles imposed by 
the openly patriarchal society, which based on Christianity, “suggests” woman's submission and defines sexuality only as 
a means to procreation, denying it, the legitimation of physical and sexual desire. Based on this conception, it was thought 
to analyze the duality of meaning of the term “love”, as a desire of both men and women, and the “love” idealized and 
imposed by Western culture, from the author's perspective, described in his works, aiming to observe the way in which the 
central character deals with such conflicts and imposes himself to this rooted thought. To this end, the article has as its 
object of analysis, the author's House of Passion (2006), in which eroticism is revealed through the desire of women to 
seek to become a woman-subject through the domain of her own. Body (Zolin - 2008) before a conservative society. To 
this end, we base the present work on the theoretical assumptions that discuss about sexuality as well as the studies by 
Foulcault (1999), especially on the relationship of male supremacy to society through the considerations of Bourdieu 
(1999) and the naturalness with which this relationship occurs. , thus conflicting with the breach of expectations idealized 
by the author, both from the character Marta, and from the character Jeronimo, since both suffer conflicts between their 
subjectivities and the objectivity imposed by the macho environment, in which they live, thus culminating. in role reversal, 
which will be dealt with here. 

KEY WORDS: Sexuality. Feminine. Eroticism. Woman-subject. 
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Introdução 

 

Tomando por ponto de partida a inquietação acerca da sintaxe das relações homem/mulher, na 

sociedade, exposta nas obras, assinadas por Nélida Piñon, tomemos como eixo principal do presente trabalho, 

a discussão do papel do “feminino” frente à sociedade patriarcal, a que as personagens, criadas por Piñon, 

estão inseridas. E tudo que lhe é renegado por conta da “naturalidade de que se reveste a dominação 

masculina [...] pela dispensa de justificação”, impondo-se como neutra, como declara Bourdieu (1999, apud 

BARREIRA, 1999).  

É nesse cenário, que Piñon introduz suas personagens femininas centrais, como Marta, de A casa de 

Paixão (2006), uma jovem que está a descobrir sua sexualidade, a princípio, de forma solitária, o que acaba 

por incomodar seu pai, um homem de preceitos tradicionais, que acredita que a função da mulher seja 

satisfazer aos desejos do marido e não agir de forma “pecaminosa”, tendo o desejo sexual, como algo próprio 

de seu ser, e algo seu por direito.   

Para frear o “despertar sexual” da filha, arranja-lhe um noivo, na intenção de resolver tal problema, 

como fica exposto na passagem: “— Se é de macho que ela precisa, eu lhe darei” (PIÑON, 2006, p. 18). Neste 

contexto a imagem da mulher encontrava-se diretamente relacionada à maternidade, assim, qualquer sinal de 

uma sexualidade despertada, tornava-se objeto de preocupação. Entendia-se a mulher necessitada de desejo 

como sinônimo de loucura. O discurso proliferado pela Igreja fazia-se presente nesta conjuntura, condenando 

qualquer ato sexual excessivo entendido como anormal dentro do âmbito social, favorecia para subjugar a 

mulher como louca, através do discurso da imolaridade e pecado da carne fora do casamento. 

A partir desse embate entre as concepções de papeis e funções, atribuídos à figura feminina, na obra 

em estudo, pretende-se analisar a função da personagem central, frente a esses preceitos, bem como, a forma 

com que a mesma lida com toda a repressão imposta pelo próprio pai, conseguindo se autoafirmar, enquanto 

mulher-sujeito, dona de suas ações e entendedora de seus anseios, sejam eles aceitos ou não pela sociedade, 

a que se insere.  

Esta autoafirmação enquanto detentora de si em que contesta a moral, por meio das ações que 

divergem do discurso criado pela sociedade e sustentado pela Igreja envolta da figura da mulher, vem com o 

impulso das feministas em proclamar a mulher imponderada, na luta de se desvencilhar da tão somente figura 

materna. A luta centra-se na equidade em todos os aspectos, e um deles refere-se à sexualidade, à 

normalidade da mulher no meio sexual. 
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Como a obra se desenvolve 

 

Quando Marta vem ao mundo e seu pai é informado por Antônia que se trata de uma menina, sente-se 

pesaroso escancarando seu desejo e esperança por um filho, sente-se como quem acaba de levar um soco no 

peito, como descreve Piñon. A menina logo fica órfã de mãe onde passa a viver com seu pai e Antônia, quem 

auxiliou em sua criação desde pequena. 

Marta almejava a liberdade, vivia solta pela floresta, livre pelos campos, conhecendo cada caminho e 

cada canto das terras do pai. Este, carregado de preceitos cristãos e patriarcais, enxergava na jovem filha, a 

subversão de tudo que lhe parecia “direito”. Para o homem, a figura feminina deveria ser completamente 

submissa às vontades masculinas, de modo que se sentia imensamente incomodado com a sede de liberdade 

demonstrada pela filha. Como gesto de proteção, segui-a, como quem não permitisse a fuga de seus olhos, 

observando incansável sem perdê-la de vista. Com o passar do tempo à proteção nutria um amor proibido pela 

filha, e Marta, em determinadas passagens, transparece atração pelo pai, através de gestos e atitudes 

provocantes. Essa relação conflituosa e velada se comprova pelo texto em sequência. 

 

“Os dedos escorregavam através da calcinha de rendas, gestos circulares, insatisfeitos, 
esgarçando ela a proteção como se tratasse de destrinchar um frango, até expor o sexo, 
coberto de grama escura, e deitar-se sobre o chão, nua e branca, condenando o pai. Antes 
de enfiar-lhe a adaga, Marta pensou: você me concebeu, agora aceite a minha alma de 
volta.” (PIÑON, 2006, p. 14) 

 
 

Nesta perspectiva de descobrimento, há ainda a relação da jovem com Antônia, que assumiu desde 

seu nascimento, um papel hipoteticamente maternal, papel este que se molda ao longo dos anos, com o 

crescimento e amadurecimento de Marta, tornando-se uma atração inicialmente negada pela mulher e 

provocada pela mais jovem, o que acaba por culminar em momentos íntimos de descobertas sexuais entre 

elas, sendo Antônia, a primeira pessoa, a quem Marta usa na busca de saciar seus desejos, “Antônia deslizou 

a mão e tocou-lhe o sexo e disse com voz de arame farpado: sou velha, feia, mas daqui sairá a tua alegria” 

(PIÑON, 2006, p. 18). A lesbianidade é representada pela imagem de Antônia descrita como a figura que ao 

passo que demonstra cuidado, oferece prazer. A noção de feminino descentra-se do padrão da 

heterosexualidade construído culturalmente sobre o corpo da mulher. 

De outro modo, Marta provocante, desperta o desejo dos jovens da cidade, no entanto, dona de si, 

despreza-os com veemência e provocação. O erotismo envolve a trama por meio da sensualidade pela qual a 

jovem é conduzida. Esta acaba por ter de aceitar o homem que o pai tratou de arranjar-lhe – Jerônimo –, a 

quem chamava de “escravo de meu pai”, por encontrar neste, certa submissão, nada comum em homens, o 
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que de certa forma a atraia, como no trecho: “O que ela fizesse, o corpo grande aceitava. Uma submissão de 

sapo, mas também uma vibração nascia daquela pele, ela compreendeu as entranhas do homem, expostas.” 

(PIÑON, 2006, p. 19). Apesar de a mulher estar, durante toda a narrativa no lugar de imposição e 

independência ao prazer do homem, a personagem rende-se ao amor aos pouco nutrido por Jerônimo, 

consumando seu prazer. 

 

A sexualidade florescida em marta 

 

Na literatura, como assegura Ramis (2014), a representação da mulher é descrita como uma projeção 

do desejo masculino rejeitando o desejo feminino, ademais, nas produções literárias contemporâneas esta 

concepção encontra-se em ruptura, na constante transformação pelos pincéis de autoras que buscam legitimar 

a sexualidade feminina na sociedade patriarcal, dentre elas, destaca-se Nélida Piñon, como coloca Gehring e 

Coqueiro (2012): 

 

Nélida Piñon tem a condição feminina e a discriminação social da mulher como temas 
recorrentes em sua vasta obra composta, sobretudo, de contos e romances, retomando-os 
em sua composição narrativa de forma crítica e contestadora, mas não panfletária, 
incomodando assim o pensamento ideológico de alguns críticos que se calçam nos ideais 
patriarcalistas. (2012 apud ALMEIDA) 

 

Outro sim, perfil crítico associa-se de modo direto à quebra do pensamento calcado durante tanto 

tempo através do discurso ideológico. Foucault (1997) estabelece o deslocamento do discurso das grandes 

continuidades do pensamento, que se constroem como verdade absoluta, atuando na sociedade como 

“manifestações maciças e homogêneas de um espírito ou de uma mentalidade coletiva”, o qual aliena para 

mais o senso comum. No que diz respeito ao rompimento ideológico, a literatura feminina, indo de encontro ao 

estabelecimento da renovação, impõe novos fundamentos aos conceitos perpetuados: 

 

Nota-se que, através da escrita, a mulher se torna o sujeito da história, rompendo com 
valores e comportamentos tradicionalmente impostos. Tem- se observado que, longe de 
definições limitadoras, as experiências das mulheres dão origem a obras diferentes que, sem 
a menor dúvida, repercutem/dialogam com valores culturais e ideológicos. (RAMIS, 2014, p. 
485-486) 

 

Na busca pela legitimação de uma escrita distante de delimitações, a composição de escritoras parte 

de uma valorização, tanto no campo em que se entende por “independência sexual” quanto ao reconhecimento 

do papel da mulher perante a hierarquia social. Em A dominação masculina (2012) Pierre Bourdieu (1930-

2002), explana sobre a supremacia masculina perante o feminino configurado como subordinado diante às 
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relações sociais e, estando em posição de submissão, como ser subjugado às sombras do homem tanto no 

meio social como no que se refere às relações sexuais, para o teórico ''se a relação sexual se mostra como 

uma relação social de dominação é porque ela está construída através do princípio de divisão fundamental 

entre o masculino ativo, e o feminino, passivo'' (BOURDIEU, 2012, p. 31) doravante a isso “a relação sexual 

entre homens e mulheres mostra muito bem determinada organização social” (BOURDIEU, 2012, p. 31). 

Semelhante a esta concepção, Michelle Perrot (2016) atribui o papel do homem e da mulher na sociedade à 

“demarcação” biológica: 

 

A mulher é um ser em concavidade, esburacado, marcado para a possessão, para a 
passividade. Por sua anatomia. Mas também por sua biologia. Seus humores – a água, o 
sangue (o sangue impuro), o leite – não têm o mesmo poder criador que o esperma, elas são 
apenas nutrizes [...]. (PERROT, 2016, p. 63) 

 

A mulher subordinada ao frágil, composta de feminilidade e sensibilidade estereotipada é colocada em 

posição de desfavorecimento na sociedade em razão da diferença biológica culturalmente associada ao ser 

doméstico e maternal. Tal inferioridade ao corpo, à mulher de desejos reprimidos, é expurgada de Marta 

quando a personagem dona de si e conhecedora de sua sexualidade e dominância, decidi-se por apenas 

desprezar ou aceitar o desejo do homem para si: 

 

Os homens a desejavam como se fosse bicho, Marta assegurava-lhe pelo olhar não 
desconhecer a verdade, mas não a teriam a menos que se decidisse, do meu corpo cuido 
eu, seu olhar em chamas dizia, após as palavras sombrias do latim assimilado. (PIÑON, 
2006, p. 07) 

 

Marta detém o poder sobre si, sobre seu corpo, sua sexualidade. Detentora de suas vontades, que na 

ânsia do prazer, cede-se aos desejos de Jerônimo, não por imposição, mas por escolha própria. A partir da 

construção da relação entre Jerônimo e Marta, é possível que se note a ansiada inversão sintática dos papeis 

atribuídos ao homem e à mulher. 

A respeito disso, Piñon consegue construir uma relação nada convencional, para a época, em que em 

Jerônimo, consegue-se enxergar características, não comuns a homens (idealizados no modelo de sociedade 

em questão), assim como em Marta, podemos perceber o “feminino”, idealizado pela sociedade, destoar para 

uma individualidade de comportamento da personagem, aqui já mencionada, como exposto por Zolin (2008), 

no trecho a seguir: 

 

A narrativa se resolve com o surgimento de uma descoberta a partir do confronto entre esses 
dois polos: trata-se de uma espécie de reinvenção da relação homem-mulher, a qual vai 
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acabar por permitir que tais personagens se relacionem entre si sem que uma tolha a 
essência da outra. (ZOLIN, 2008, p.7) 

 

A partir do casamento imposto, pelo pai, Jerônimo e Marta dão início a um intenso processo de 

desconstrução de seus ideais, tanto os impostos pela sociedade em que vivem quanto os advindos de sua 

subjetividade, dessa forma um absolve parte da essência do outro, ajudando-se mutuamente, para assim 

encontrarem um caminho em comum, que começam a trilhar juntos. 

 

Ambos deverão despojar-se de suas antigas formas de entender a realidade para 
inaugurarem uma outra, numa tentativa de conciliar os dois ideais, ou seja, equilibrar as 
forças antagônicas do masculino e do feminino. (ZOLIN, 2008, p. 7) 

 

Desta forma, entende-se que o que ocorre é que Marta acaba por inserir Jerônimo no universo 

feminino, a ela imposto, e a partir dessa proximidade resgata seu eu masculino, por meio da convivência com o 

mesmo, à medida que Jerônimo, abre mão dos preceitos patriarcais, a que estava imerso, para assim 

aproximar-se de um estado de submissão, que faça com que Marta sinta-se mais confortável em agir a sua 

maneira, sem privar-se de mostrar seu verdadeiro eu, vivendo assim a plenitude de sua sexualidade, e do 

modelo de vida desejado por ela, desde o princípio da narrativa. 

 

Considerações finais 

 

Pretendeu-se sintetizar a sexualidade florescida na personagem central da obra, que apesar do 

entendimento sociológico onde o “corpo feminino carrega todo um estigma, visto como sagrado e profano, 

gerando ainda muito pudor quando é representado na literatura” (RAMIS, 2014, p. 489), a autora pôde retratar 

a mulher envolta de sexualidade em que a representação da autodominância de Marta é mostrada mediante a 

“utilização do corpo como espaço de luta e de contestação” (RAMIS, 2014, p. 489). 

A obra se configura com um ar de objeção à posição do masculino como prioritário do desejo, e 

imposição do feminino subalterno. O feminino é, pois, possuidor do desejo alheio e do próprio. Piñon desvela a 

sexualidade patriarcal e reprimida quando faz do homem o ser servil, e cede à mulher o papel ativo. É então, “a 

história da relação amorosa de uma mulher. Como ela inaugura o corpo. E como o corpo, uma vez inaugurado 

amorosamente, erotizado, altera o pensamento” (PIÑON, In: PROENÇA FILHO, 1998, p. 4). 

Considera-se então, que a partir do ciclo de evolução vivenciado pela personagem Marta, a obra de 

Piñon pôde ilustrar o processo de inversão, tão ansiado e recorrente nas obras da autora, em que a mulher é 

revestida de autoridade em relação a seus desejos, em especial, os sexuais, fazendo destes, sua arma contra 

o sistema engessado e vicioso a que pertence se autoafirmando enquanto mulher-sujeito, dona de seu corpo e 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 157 

 

responsável única pelos seus atos, negando assim, qualquer importância a um possível julgamento daqueles a 

seu redor. 
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Capítulo 21 

O ALARGAMENTO DOS HORIZONTES EXISTENCIAIS DA MULHER: 
A BUSCA POR EMANCIPAÇÃO FEMININA NA POESIA DE FLORBELA ESPANCA 

 

Carolina Casarin Paes 
Mayra Lucia da Silva Kozan 
Wilma dos Santos Coqueiro 

 

Resumo: Nesse artigo, propomos uma análise do poema “A uma rapariga”, do livro Charneca em Flor, de Florbela 

Espanca, publicado postumamente, em 1931, buscando identificar as temáticas feministas evocadas pela obra e fazendo 

uma relação com a condição da mulher na sociedade da época. Inicialmente, apresentamos a contextualização histórica 

do início do século XX em Portugal, destacando elementos biográficos da poeta. Em seguida, apresentamos o poema, 

relacionando-o a aspectos da vida de Florbela Espanca e as possibilidades de subversão do modelo social patriarcal e 

machista. 

Palavras-chave: Florbela Espanca. Poesia de autoria feminina. Poesia. Feminismo. Erotismo. 

 

Considerações iniciais: a autora no contexto da literatura portuguesa 

 

Na Literatura Portuguesa, ao lado de nomes célebres como Camões, Fernando Pessoa e José 

Saramago, figuram também, embora em menor número, mulheres brilhantes, como Mariana Alcoforado e 

Florbela Espanca. A primeira, uma freira apaixonada que escreveu cartas para o amado que lhe abandonou na 

segunda metade do século XVII, teve sua autoria negada, visto que os homens leitores da época não 

acreditavam que uma mulher teria capacidade para tais escritos (ALCOFORADO, 2007). A rejeição social e a 

negativa da sexualidade feminina atingiram também a poeta Florbela Espanca, que não teve nenhum tipo de 

reconhecimento em vida, sendo vista com preconceito devido aos três casamentos fracassados, às poesias 

eróticas e aos inúmeros traumas sofridos, pois rompia com o padrão de mulher do início do século XX (DAL 

FARRA, 1996). 

Florbela d’Alma da Conceição Espanca nasceu em Vila Viçosa, Portugal, em 8 de dezembro de 1894, 

sendo filha da empregada camponesa Antónia da Conceição Lobo e do patrão republicano João Maria 

Espanca, tendo sido criada pelo pai e pela madrasta Mariana do Carmo Inglesa Toscana de maneira ilegítima, 

reconhecida apenas como afilhada do casal. Aos 11 anos de idade, entra no liceu, sendo uma das primeiras 

mulheres a frequentar um curso liceal em Portugal e, durante sua formação, leu a maioria dos clássicos e 

começou a escrever poesias. Casa-se em 1913 com Alberto Moutinho, companheiro de escola, de quem se 

separou em 1919, dois anos depois de ter se matriculado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Casa-se novamente em 1921 com Antônio Guimarães, com quem tinha um relacionamento desde o ano 
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anterior, afastando-se da família. Contudo, separa-se três anos depois para viver um romance com o médico 

Mário Lage, com quem se casa oficialmente em 1925, embora, ao longo do tempo, o casamento tenha se 

desgastado e ela tenha se apaixonado pelo pianista Luís M. Cabral (BESSA-LUIS, 2001; DAL FARRA, 1996).  

Em 1908, quando tinha apenas 13/14 anos, sua mãe morre de uma “neurose”, ou seja, da conversão 

de um sintoma emocional em uma doença física (FREUD, 1996). Em 1918, sofre um aborto espontâneo, o que 

lhe resulta em problemas de saúde física e mental e dá início a sua própria neurose2. Em 1925, morre a sua 

madrasta, que lhe deixa de herança vários bens. Em 1927, o irmão Apeles, com quem tinha uma relação muito 

próxima (alguns críticos e historiadores julgam ser, inclusive, incestuosa3), se suicida em um suposto acidente 

de avião. Florbela expressa sua dor por essa perda a partir de seus escritos, como no poema In memoriam, 

que dedica “ao meu morto querido” e lamenta: “Eu fui na vida a irmã dum só Irmão, / E já não sou a irmã de 

ninguém mais!” (ESPANCA, 2014, p. 93). Meses depois, vivencia sua primeira tentativa de suicídio e intensifica 

sua produção lírica. A vontade de morrer se torna um tema ainda mais constante em suas obras: “Dou-te o 

meu corpo prometido à morte” (p. 86), pois “Tudo será melhor do que esta vida!” (p. 62), visto que “um dia hei 

de ser pó, cinza e nada” (p. 80). Em 1930, é diagnosticada com um edema pulmonar que lhe tira totalmente a 

vontade de viver (BESSA-LUIS, 2001; DAL FARRA, 1996). 

Tal como Fernando Pessoa, Florbela publicava ocasionalmente nas revistas modernistas da época, 

como a Portugal feminino de Lisboa, Civilização e Primeiro de Janeiro do Porto. Cabe dizer que tais revistas 

traziam conteúdos considerados revolucionários, principalmente no que se refere aos questionamentos sobre o 

papel da mulher na sociedade, com textos feministas e de apoio à expansão existencial da mulher em uma 

sociedade ainda tão conservadora e patriarcal (LUKELOVÁ, 2009) Trabalhou como professora e tradutora de 

romances, além de ser cronista no suplemento Modas & Bordados, e durante sua vida consegue publicar 

apenas duas coletâneas de poesias: Livro das Mágoas em 1919, publicado pela influência do crítico e amigo 

Raul Proença, e Livro de Soror saudade em 1923, porque seu pai pagou pela publicação. A sucessão de 

casamentos e relacionamentos amorosos fez com que a sociedade não a visse com bons olhos, sendo, por 

                                                           
2
 Freud (1996) define a neurose como um processo de recalcamento, no qual o ego se recusa a aceitar determinado impulso do id, e 

o proíbe, porém, para compensar o recalque, gera uma satisfação substituta, que é o sintoma. Para o psicanalista, a neurose implica 

em ignorar a realidade, embora reconheça que essa realidade impõe renúncias. 

3
 Como cita Dal Farra (2007), a vida de Florbela é envolta por especulações, que muito se referem ao preconceito social da época 

devido a ser uma mulher divorciada e que vivia sua sexualidade de maneira mais livre para os padrões da época. A própria poeta 

reflete isso nos seus poemas, ao dizer “Eu sou a que no mundo anda perdida” ou “Eu quero amar, amar perdidamente! / [...] / Mais 

Este e Aquele, o Outro e toda a gente... / Amar! Amar! E não amar ninguém!” (ESPANCA, s/d). Por isso os biógrafos da autora, em 

especial Agustina Bessa-Luís (2001), encontraram dificuldades em reconstruir com precisão os dados sobre Florbela, bem como, nas 

narrações, encontra-se o “um interdito fascínio que a poetisa exerce sobre Agustina” (DAL FARRA, 2007, p. 3). Os dados biográficos 

foram coletados na segunda metade do século XX a partir de relatos e entrevistas com pessoas que conheceram a poeta, sendo 

permeados por diferentes pontos de vista que nos dão apenas fragmentos de uma mulher complexa, móvel, errática e 

surpreendente. 
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isso, rejeitada nos círculos sociais e pelas grandes editoras, que se recusavam a publicá-la devido às suas 

temáticas eróticas e sensuais, tema caro às mulheres (BESSA-LUIS, 2001; DAL FARRA, 1996). 

No período em que viveu em Portugal, o país estava passando por uma crise governamental sem 

precedentes: a monarquia havia caído em 1910, porém, deixou inúmeros problemas sociais e financeiros e, 

nos anos seguintes, houve uma sucessão de presidentes que não conseguiram estabilizar o governo, que fica 

marcado por lutas políticas, inflação, dívida externa, fome e pobreza. Soma-se a isso os acontecimentos 

mundiais, marcados por desavenças políticas que levam a eclosão da I Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e 

deixam um rastro de morte e destruição por toda a Europa. A Literatura começa a exercer seu papel nas 

vanguardas, buscando promover uma revolução por meio das letras, de forma que proliferaram revistas 

portuguesas de temas variados dentro das correntes estéticas do Futurismo, Cubismo, Dadaísmo e 

Surrealismo. A nação portuguesa é cada vez mais pobre e miserável, de forma que as publicações literárias 

focavam em temas dos substratos emocionais e saudosismo, defendendo a elevação nacional através da 

saudade dos tempos gloriosos (QUADROS, 1989). 

Entre 1919 e 1926, período em que Florbela conseguiu publicar suas duas obras, o país vivia uma 

crise econômica muito grande, principalmente em decorrência da participação na I Guerra. Soma-se a isso o 

fato de que a maioria da população portuguesa era analfabeta, principalmente entre as mulheres, visto que 

haviam poucas escolas que aceitavam alunas – a própria Florbela foi um prodígio, visto que seus “padrinhos” a 

matricularam na escola secundária (liceu) um ano antes da abertura oficial das escolas femininas, em 1906. De 

acordo com Lukelová (2009, p. 8), a educação das mulheres era considerada irrelevante e também nociva, e o 

fato de haver mulheres escritoras era uma forma de revolta feminina, provavelmente por isso estas eram 

malvistas na sociedade. 

Em um contexto sócio-histórico bastante perturbado e com intensa agitação política (LUKELOVÁ, 

2009), a vida de Florbela também é marcada por dificuldades, traumas e lutos, os quais a levam a suicidar-se 

em 1930, no dia do seu 36º aniversário. Por ter sido enterrada após uma cerimônia católica, os religiosos 

tendem a negar que sua morte tenha sido autoinfligida, e a atribuem às doenças físicas. Ainda assim, a poeta 

já havia deixado vários indícios sobre sua vontade de morrer e falado indiretamente sobre as tentativas 

suicidas, como quando diz “Queria encontrar Deus! Tanto o procuro” (ESPANCA, 2014, p. 95) e pedia à Terra 

“quero dormir... dá-me pousada!” (p. 99). 

De qualquer maneira, foi a partir desse acontecimento que as poesias de Florbela Espanca 

alcançaram notoriedade: em 1931, são publicados os livros Charneca em Flor, Reliquiae, Juvenília e Máscaras 

do Destino (8 contos dedicados ao irmão amado). Em 1934, o crítico Guildo Battelli publica um volume 

póstumo chamado Sonetos Completos, que completa 23 edições em 1978 e expressa o sucesso da poetisa. O 

próprio pai a reconhece como filha apenas postumamente, em 1949. Em 1981, é publicado o Diário do Último 
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ano (um diário íntimo dos seus últimos meses de vida) e, em 1982, o livro de contos O Dominó Preto. Tal como 

Mariana Alcoforado, Florbela Espanca também foi homenageada pela contemporânea Maria Lúcia Dal Farra, 

que publicou uma coletânea dos primeiros textos da poeta em Trocando Olhares, de 1994 (BESSA-LUIS, 

2001; DAL FARRA, 1996). 

Embora tenha sido contemporânea de Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro, a poeta não pertence 

à Geração Orpheu, que é caracterizadamente modernista, pois sua obra traz marcas de estilos literários 

anteriores, como o Simbolismo, que é pré-modernista e traz inúmeras críticas às correntes literárias 

contemporâneas, como o Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. Os escritos simbolistas mergulham na 

interioridade do personagem, por meio de símbolos e imagens, culto à forma (soneto) e valorização de temas 

metafísicos, em especial a dor. De acordo com Gomes (1994), essa obra simbolista rompe com as escolas 

existentes, visto que incorpora elementos de momentos variados, mas traz uma temática própria, relacionada 

às experiências pessoais em uma época específica. 

Atualmente, Florbela Espanca é considerada a maior figura feminina da Literatura Portuguesa 

(BESSA-LUIS, 2011; DAL FARRA, 1996; 2007), e Massaud Moises (2013) explica que suas poesias são 

produtos de uma sensibilidade exacerbada, como um diário íntimo, nas quais a poeta extravasa seus 

sentimentos, traumas e dores e também apresenta fortes impulsos eróticos. Desta maneira, pode-se classificar 

suas obras como “poesia confissão”, pois expressam paixões incontroláveis e as íntimas comoções de uma 

mulher completamente apaixonada, desesperada em suas experiências sentimentais. Algumas palavras-chave 

que caracterizam os poemas de Florbela Espanca são: amor, mágoa, dor, morte, tédio, sonho, saudade, flor, 

beijo e alma (ESPANCA, 2014). 

 

Florbela Espanca foi uma das mais notáveis personalidades líricas isoladas, pela intensidade 

de um emotivo erotismo feminino sem precedentes entre nós [portugueses], com tonalidades 

ora egoístas ora de uma sublimada abnegação que ainda lembra Sóror Mariana [Alcoforado], 

ora de uma expansão de amor intenso e instável (SARAIVA; LOPES, 1976, p. 967). 

 

Suas principais publicações foram sonetos, porém, Florbela também escreveu contos, artigos 

jornalísticos e um diário. Destacam-se as temáticas amorosas, a paixão e o narcisismo (SARAIVA; LOPES, 

1976), bem como a morte, o culto à dor e o donjuanismo feminino – que, segundo Aragão (2004) e Staudt 

(2007), refere-se ao amor narcísico e erótico pelas próprias experiências. As autoras analisam que nos textos 

de Florbela não se fala de um “eu lírico”, mas da própria poeta que traz em seus poemas as experiências que 

realmente viveu. Se para Fernando Pessoa, “o poeta é um fingidor”, para Florbela a poesia é o próprio espelho 

da vida, a expressão poética de si enquanto mulher. 
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Tendo em vista que a temática amorosa é dominante em sua obra poética, nesse trabalho, propomos 

uma análise do poema “A uma rapariga”, do livro Charneca em Flor, considerado sua obra mais madura pela 

crítica literária, buscando identificar as temáticas feministas evocadas pela obra e fazendo relação com a 

condição da mulher na sociedade, no que se refere à sua sexualidade e às formas de vida. A análise tem como 

base o que foi discorrido acima acerca da contextualização histórica do início do século XX, com foco nas 

correntes literárias da época, e os elementos biográficos da poeta, destacando os traumas vivenciados por ela, 

a publicação de seus textos em vida e de forma póstuma e suas principais temáticas. Em seguida, ao 

apresentarmos o poema, destacaremos aspectos formais, tema e implicações de sentido das figuras de 

linguagem. Desse modo, tentamos relacionar o poema “A uma rapariga” com a vida da poeta e também com o 

fortalecimento do movimento feminista em Portugal, problematizando a existência da mulher em uma 

sociedade conservadora e patriarcal e suas formas de subversão desse modelo. 

 

O erotismo na poesia de Espanca: uma leitura do soneto “A uma rapariga” 

 

Como visto até aqui, Florbela Espanca viveu no início do século XX, em um país religioso e machista 

que muito condenou as formas de vida da poeta. Filha bastarda, desenvolveu uma neurose ao perder a mãe e 

o irmão amado, casou-se três vezes e viveu inúmeros casos, por isso, era malvista na sociedade, de forma 

que seus escritos eram rejeitados pelas editoras. Um mês após sua morte, em dezembro de 1930, ocorre a 

publicação do livro Charneca em Flor, que deu notoriedade à poeta. O livro é composto por 56 sonetos, os 

quais apresentam as melhores lembranças e as principais reflexões da autora. O nome “charneca” caracteriza 

um habitat de vegetação árida e pedregosa muito comum em Portugal, sendo que o nome dado ao livro pode 

representar a possibilidade de que uma flor (metáfora para a própria poeta) nasça em território tão hostil.  

De acordo com Alves Neta (2016), Charneca em Flor, que foi organizado e editado pelo amigo Guido 

Batelli, apresenta de maneira mais evidente toda a sensibilidade da poeta, pois é um livro no qual as vivências 

de Florbela Espanca são condensadas, metaforizadas e expressas de maneira sincera e profunda. Trata-se de 

uma obra prima que consagra Espanca como uma grande mulher e poeta portuguesa, e que contribui 

significativamente para a emancipação literária da mulher, visto que suas temáticas incluem o amor, a 

sensualidade, o erotismo, o sofrimento feminino, a dor, a volúpia e os sonhos de uma mulher grandiosa. 

Uma das poesias em que tais temáticas podem ser observadas é “A uma rapariga”, que Florbela 

dedica à Nice – da qual não se sabe se é uma amiga real da poeta ou uma personagem fictícia (DAL FARRA, 

2007). Campos e Franzó (2019) explicam que o interessante desse poema é que a poeta dialoga diretamente 

com outra mulher, como uma espécie de conselho para que essa interlocutora cumpra a sua sina feminina, 
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porém, não se conformando com os ditames sociais, mas trilhando um novo caminho, erguendo pontes e 

decidindo o próprio destino.  

 

A uma rapariga 
À Nice 

 
Abre os olhos e encara a vida! A sina 
Tem que cumprir-se! Alarga os horizontes! 
Por sobre lamaçais alteia pontes 
Com tuas mãos preciosas de menina. 
 
Nessa estrada da vida que fascina 
Caminha sempre em frente, além dos montes! 
Morde os frutos a rir! Bebe nas fontes! 
Beija aqueles que a sorte te destina! 
 
Trata por tu a mais longínqua estrela, 
Escava com as mãos a própria cova 
E depois, a sorrir, deita-te nela! 
 
Que as mãos da terra façam, com amor, 
Da graça do teu corpo, esguia e nova, 
Surgir à luz a haste duma flor!... 

(ESPANCA, 2014, p. 100). 
 

Estruturalmente, trata-se de um soneto clássico, composto por 4 estrofes, das quais as duas primeiras 

têm 4 versos cada, e as duas últimas tem 3 versos cada, com esquema de rimas ABBA ABBA CDC EDE. 

Quanto à métrica, aparentemente trata-se de um poema decassílabo, pois tem dez sílabas poéticas em cada 

verso. Observa-se, pela análise da estrutura, grande rigor formal, sendo esta uma característica própria dos 

autores simbolistas, que optam pelo estilo rebuscado, com introdução da musicalidade por meio da 

fragmentação dos versos e expressão dos “tons vagos da alma” (GOMES, 1994, p. 30). Na interpretação de 

Lukevolá (2009), trata-se de uma temática feminista, que pode ser relacionada à “segunda onda feminista”4, 

preocupada com a possibilidade de as mulheres buscarem realizações e feitos no espaço público e não 

apenas doméstico. 

A poesia se inicia com uma chamada de atenção: “Abre os olhos e encara a vida! [...]” (ESPANCA, 

2014, p. 100), e continua com uma alusão à vida feminina: “[...] A sina / Tem que cumprir-se!”, seguida por um 

                                                           
4
 O Feminismo se desenvolve buscando respostas aos anseios das mulheres de cada época, sendo dividido em quatro períodos ou 

“ondas”. A segunda onda data da primeira metade do século XX, quando iniciam-se também os estudos sobre sexo, gênero e 

sexualidade, e as estudiosas questionavam as bases da opressão de gênero e a origem da condição feminina. De acordo com Silva 

(2019, p. 13), esse período é marcado pela constatação de que as mulheres estavam em situação de vulnerabilidade, relegadas ao 

espaço doméstico, visto que cabia a elas ter filhos, logo, “a mulher esteve ligada, social e economicamente, à sua função 

reprodutiva”, sendo a reprodução a origem da exploração e da limitação das mulheres. 
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pedido para que a interlocutora crie para si novas possibilidades que possam levá-la além daquilo que lhe é 

exigido ou imposto socialmente: “[...] Alarga os horizontes! / Por sobre os lamaçais alteia pontes / Com tuas 

mãos preciosas de menina.”. A intensidade do pedido é marcada pelo emprego de três pontos de exclamação 

no final das frases, o que transmite também uma sensação de urgência. 

Nessa primeira estrofe, observa-se a presença de metáforas. Por exemplo, ao dizer para a 

interlocutora “encarar a vida” (vs. 1), não se trata de uma expressão literal, visto que “vida” não é um ente 

material que pode ser visto, mas sim uma abstração. Além disto, ao dizer “alarga os horizontes” (vs. 3), trata-se 

de uma metáfora para as condições de vida, pois fisicamente o horizonte é um traço visual inalcançável que 

separa e une a terra e o céu e, metaforicamente, representa aquilo que a pessoa define como seus objetivos 

de vida, suas perspectivas. Não é possível aumentar os horizontes físicos, por isso, trata-se de um termo 

abstrato e de nível simbólico – uma metáfora. Esta tem como efeito de sentido demonstrar o olhar mais amplo 

que a poeta exige que sua interlocutora tenha, chamando a atenção desta para a vida que leva e para novas 

possibilidades existenciais.  

“Lamaçais”, no verso 3, faz alusão à sociedade da época e traz uma crítica social, principalmente no 

que se refere ao patriarcalismo e ao machismo, que tendem a recriminar e marginalizar mulheres que não se 

conformam com os padrões de casamento e maternidade – como se observa na vida de Florbela. Logo, “altear 

pontes” também é uma metáfora, visto que não está pedindo de maneira literal para que a interlocutora faça 

construções, mas sim figurativamente, para que construa para si uma nova vida, ainda que a sociedade seja 

um “lamaçal”. O eu lírico de Florbela incita que os obstáculos da vida precisam ser encarados e a vida pode 

ser vivida para além do que a sociedade espera. 

Em seguida, na segunda estrofe, há a comparação da vida com uma estrada, posto que o ser humano 

trilha por ela, do nascimento à morte. A poeta diz que “Nessa estrada da vida que fascina / Caminha sempre 

em frente, além dos montes! / Morde os frutos a rir! Bebe nas fontes! / Beija aqueles que a sorte te destina!”, 

novamente trazendo inúmeras exclamações para marcar a intensidade dos seus conselhos, prevalecendo a 

voz imperativa e ativa. Não se tratam de conselhos literais, mas, como explicam Campos e Franzó (2019), 

indicam que a mulher (interlocutora) deve buscar novos caminhos e desfrutar dos elementos que esse caminho 

lhe garantir, tanto no plano físico quanto emocional. 

Assim sendo, Florbela “concita a jovem a beber das fontes da vida, morder o fruto, que nesse sentido, 

representa o pecado, o amor, a paixão, devendo essa jovem vivenciar os amores a ela destinados” (CAMPOS; 

FRANZÓ, 2019, p. 16). Cabe lembrar que, na linguagem bíblica, comer o fruto e beber na fonte estão 

relacionados a aquisição de conhecimentos sobre a vida, o que necessariamente perpassa pela expulsão do 

paraíso, visto ser um ato proibido por Deus – neste caso, no poema, proibido às mulheres, que tem como 

“sina” (verso 1) a sujeição aos homens e aos padrões sociais.  
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A sociedade patriarcal é criticada, [...] pois mostra que o papel da mulher a torna uma 

pessoa resignada, sem vida, [...] sem o real sentido do amor e da plenitude. [...] Ao escrever, 

Florbela Espanca permitiu que o universo feminino fosse desvelado, a partir de sua ótica 

contrária àquela pregada pela sociedade a qual pertencia. Predomina, em sua produção, 

uma escrita autobiográfica, evidenciando, assim, o contexto social em que viveu e todas as 

suas questões existenciais (CAMPOS; FRANZÓ, 2019, p. 15-16). 

 

Por isso, na terceira estrofe, Florbela utiliza novamente a comparação para dizer que o processo de 

“alargar os horizontes” e “caminhar sempre em frente” (vs. 2 e 6) é uma forma de cavar “a própria cova” (vs. 

10), visto que é necessário morrer para renascer – novamente, uma intertextualidade bíblica, posto que Jesus 

explica que é necessário morrer para ter uma nova vida. Por isso, Florbela pede, também por meio de 

interjeições e exclamações, que a interlocutora “Escava com as mãos a própria cova / E depois, a sorrir, deita-

te nela!”, dando a entender que o processo de uma nova vida deve ser visto com alegria, simbolizado aqui pelo 

sorriso. 

Ao trilhar esse caminho, que é construído de maneira consciente pelas próprias decisões da mulher, é 

possível que renasça uma flor, uma nova mulher, dona de si e do seu destino. Há, como figura de linguagem 

mais expressiva na quarta estrofe, a antropomorfização da terra, que ganha mãos (característica 

essencialmente humana) no enterro da interlocutora, como se observa no verso 12: “Que as mãos da terra 

façam, com amor, / [...] / Surgir à luz a haste duma flor!...”. 

A flor se constitui como metáfora final do renascimento da rapariga. E voltamos assim ao título do livro: 

Charneca em Flor, visto que a metáfora do renascimento se dá em flor, embora nas condições adversas e 

hostis do habitat característico português, a charneca. Por isso a pesquisadora Alves Neta (2016) caracteriza a 

própria Florbela como uma flor nascida na charneca, que reflete, em seus poemas, intensa angústia lírica 

devido à sua condição de mulher em uma sociedade machista e que não compreende/aceita seus desejos e 

anseios. A linguagem simples e leve é também sugestiva e expressa vivências de intenso sofrimento e 

inadequação social. 

 

Considerações finais: a dor de uma alma incompreendida 

 

Florbela foi uma figura incompreendida em sua época, alguém que provavelmente os biógrafos 

descreveriam como “uma mulher à frente do seu tempo”, justamente porque seus pensamentos estavam mais 

evoluídos no que se referia aos direitos das mulheres. Sua obra tem grande intensidade, relata seus 

sofrimentos, amores e incita outras mulheres a viverem e amarem de forma completa e sem restrições. A 
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própria poeta descreve, em seus poemas, a forma preconceituosa com a qual era vista pela sociedade: “Ser a 

perdida / Aquela a quem / O mundo não conhece por alguém!” (ESPANCA, 2014, p. 88). E complementa “O 

mundo quer-me mal porque ninguém / tem asas como eu tenho” (p. 58), expressando sua vontade de levar 

uma vida rústica, de moça “pura”, “sempre contente” (p. 59), desde que essa “pobreza” lhe retirasse a 

ansiedade que sentia, devolvendo-lhe a inocência. Tal ansiedade foi definida como uma sede pelo infinito, que 

a poeta define como uma ânsia própria de ser poeta: “é ter de mil desejos o esplendor / E não saber sequer 

que se deseja! / [...] / É ter fome, é ter sede de Infinito!” (ESPANCA, 2014, p. 77), um tormento ou um talento 

que nada no mundo podia saciar, uma busca pela imortalidade, pela perfeição, pelo amor e pelo prazer 

supremos e que os amores que conhecia não podiam satisfazer. 

No poema Eu, Florbela explica: “Andava a procurar-me! – pobre louca! / E esta ânsia de viver, que 

nada acalma.” (p. 63). A sucessão de casamentos pode ser o exemplo mais evidente dessa eterna busca da 

poeta, que é insaciável em sua vontade de amar, que busca novos, intensos e renovados amores e com eles 

se decepciona em seguida, pois nenhum é capaz de mantê-la em seu “reino” e em seu “trono de princesa” (p. 

59). Coroada postumamente, não há dúvidas de sua genialidade e de sua imensa contribuição à Literatura 

Portuguesa. A poeta do exagero, a poeta do amor e da dor, do erotismo... sempre nos lembrando que a mulher 

tem direito ao prazer, à vida e à Arte. E assim ela se tornou nossa poeta preferida! 
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Capítulo 22 

O DECÁLOGO DA PROFESSORA: UMA CONVOCAÇÃO À OBEDIÊNCIA? 
 

Ana Paula Rufino dos Santos1 

 

Introduzindo a questão 

 

Nas primeiras décadas do século XX, na medida em que o discurso científico toma espaço no âmbito 

educacional escolar, uma nova representação de professora começa a ser construída – a educadora. Sua 

“missão” consistiria em fornecer apoio afetivo, emocional e intelectual à criança, de modo que suas 

potencialidades se tornem presentes. Além de instruir, seu compromisso consiste em educar.  

 Nesse contexto, Louro (2011) observa que, para auxiliar a lidar com esses processos, surgem os 

especialistas – aqueles que detêm o conhecimento dos estágios do desenvolvimento infantil, dos 

procedimentos de ensino adequados para a promoção da aprendizagem, da criatividade em estabelecer as 

relações. 

Várias teorias psicológicas e pedagógicas passam a se constituir em referenciais para a efetivação da 

prática docente, implicando em novas formas de relação entre sujeitos e escola, na medida em que coloca o 

aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Isso resulta na exigência de que a professora passe a 

exercitar certo controle sobre a classe de formas novas, aparentemente menos disciplinadoras, mais indiretas, 

ainda que igualmente eficientes. 

 A emergência dessa nova discursividade da docência, ao mesmo tempo em que se revela como uma 

contra argumentação ao magistério como uma extensão das atividades maternais de cuidado, apoio 

emocional, acenando para um conjunto de saberes técnicos, científicos e específicos, delimitando o campo 

pedagógico e permitindo sua percepção como profissionais, em contrapartida, apoiado no discurso patriarcal e 

na moral religiosa cristã, procura deixar ver tão somente a relação da atividade docente pelas mulheres como 

reconhecimento social por sua melhor disposição para a tarefa de exercerem o magistério infantil, atribuindo-

lhe uma vocação natural para o cuidado.  

Tratava-se, portanto, de uma tentativa de reafirmação do binarismo de gênero pela manutenção do 

crivo da sensibilidade para o feminino e da racionalidade para o masculino, operando uma tecnologia de 

gênero que normaliza a atribuição do cuidado infantil ao feminino. Na medida em que sequestra da atividade 

do magistério seu sentido político-pedagógico, atribuindo-lhe nuances maternais.  

                                                           
1
 Pedagoga doutora em Educação. 
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Neste texto estas são questões que serão analisadas na preleção do médico higienista de Ulisses 

Pernambucano à jovens professoras no contexto do século XX, na busca de refletir a respeito da produção de 

discursos sobre a docência e sua relação com um conjunto de atributos, comportamentos e papéis associados 

às meninas e às mulheres, socialmente construídos e nomeados. 

 

1. Os Dez Mandamentos da professora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Dez Mandamentos da professora2 

 

A preleção de Ulisses Pernambucano, dirigido às professorandas no início do século XX, está sendo 

examinada nesta reflexão como uma prática discursiva que contribui para reforçar a presença do estereótipo 

criado para diferenciar mulher de homem a partir da reiteração e da repetição de normas a partir da inter-

                                                           
2
 Biblioteca Pública de Pernambuco (ACERVO: BF.869.0 (81)-5P452a). 
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relação entre este discurso – o discurso médico higienista3 com outros discursos, como o educacional, como o 

discurso da cristandade no Decálogo de Moisés e a pedagogia de Comenius.  

O enunciado dos Dez mandamentos da professora delineia uma nova enunciação diferente a 

apresentada no Decálogo de Moisés, pois assume aqui uma forma lírica, ao articular atributos requeridos à 

professora – bondosa, sacerdócio, higiene corporal, observadora, exemplo, afeto, amor – aparece imbricada 

com enunciados dos campos religioso e médico higienista, à um conjunto de elementos discursivos de caráter 

mandatário, de normas, práticas ou regras a serem seguidas para o bem, e articulam tecnologias de gênero 

pela construção de discursos por uma professora ideal com elementos conceituais e práticos relativos aos 

modos de ser como modos de sujeição e de subjetivação. Desta forma, atua como um dispositivo pedagógico 

de gênero pela capacidade de ensinar modos de ser professora ao funcionar como ferramenta de elaboração e 

reelaboração da relação reflexiva. 

 Inicialmente, cabe destacar que o entrecruzamento com o enunciado religioso dos Dez Mandamentos 

da professora movimenta duas representações na sua estrutura interdiscursiva com o Decálogo de Moisés: A 

do Criador como guia da criação e a da presença do amor divino. Diz respeito à sua relação com a sociedade 

a qual envolve pensamento, palavras e obras. Uma relação entre o imperfeito que não alcança o perfeito. 

 Na literatura da cristandade, como afirma Prota (1996). O Decálogo de Moisés teria sido a primeira 

tentativa bem-sucedida de delimitar a esfera da moral.  O ideal de pessoa humana, oriundo da tradição 

hebraico-cristã, tornou-se fonte inspiradora da reflexão ocidental, pois permite uma explicação racional por 

constituir elementos da fé e outros de função pedagógica ou moral.  

 Nessa medida, o “Decálogo” da professora ao explanar uma lista de preceitos a serem seguidos pelo 

dever de amor, afeto, bondade e sacerdócio – “1º - Sêde bondosas sem fraqueza e inflexivelmente justas; 2º - 

Considerai vossa profissão como formadora dos alicerces da nossa nacionalidade: exercitai-a, pois, como um 

sacerdócio” (PERNAMBUCO, 1923, p. 8) –, convocam-se as professorandas a um sacerdócio, não ao 

exercício de uma profissão. Mas para que missão ou sacerdócio? 

A atividade docente como sacerdócio encontra lugar marcado na história da educação brasileira. Os 

apontamentos de Almeida (2006, p. 186), ao tratar da escolarização brasileira, revelam que no Brasil do século 

XIX a atenção despertada para a instrução feminina se dava como algo necessário (a educação ministrada no 

lar), mas não importante, frente à educação masculina em instituições específicas.  

Esse ideário permanece e se reconfigura no Brasil durante o século XX. Agora, o investimento em um 

modelo normativo de mulher e de feminilidade se evidencia construído, de um lado, por uma nova 

                                                           
3
 Racionalidade que emerge na primeira metade do século XIX na Europa, quando os governantes começaram a dar 

maior atenção à saúde e à moral dos habitantes das cidades. Considerava-se que a doença era um fenômeno social que 
abarcava todos os aspectos da vida humana.  
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preocupação especial com a infância, e por outro, pelo discurso religioso na condução da mulher ao lar como 

sua guardiã e pelo discurso médico pelo cuidado com a vida do infante, instituindo o que Rago (1997, p. 75) 

denominou de “o mito do amor materno” associado ao arquétipo da “esposa-dona-de-casa-mãe-de-família”. 

  

 O lar se estabelece como espaço de atuação, identificação e definição do feminino, o lugar para a 

realização dos talentos femininos, diferentemente para o homem, para o qual está reservada a esfera pública, 

pois, como acrescenta Rago (1997, p. 47), no discurso médico, dois caminhos conduzem a mulher ao território 

da vida doméstica – o instinto natural à procriação e o sentimento de sua responsabilidade na sociedade. 

É possível perceber que a arquitetura de um conjunto de “mandamentos às professorandas” supõe 

uma forma de “fabricação” de sujeitos. Uma fabricação no sentido que Foucault (2006), significa algo como um 

poder que carrega uma forma “modesta” e “calculada” pela disciplina das condutas, dos corpos: “é um poder 

modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes 

modalidades, procedimentos menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos 

grandes aparelhos de Estado” (FOUCAULT, 2006, p. 143).  

Nesta perspectiva, o decálogo da professora se reveste de sentido pedagógico na medida em que 

cumpre a função educativa de reelaboração do dever ser professor por um discurso moral que, ao mesmo 

tempo, inscreve o sujeito professor em um conjunto de regras a serem observadas para garantia de uma vida 

bela, o aprisiona na impossibilidade, não de seu cumprimento, na imprevisibilidade de um vir a ser sob um 

determinado crivo em uma determinada época. Sua gramática se organiza com proposições cujos verbos, no 

imperativo indicativo – Sede, Considerai, Pregai, Lembrai, Imponde, Lembrai-vos, Fazei –, com seu caráter de 

ordem a ser obedecida, revelam uma interdiscursividade desse texto com o discurso da moralidade de tradição 

cristã no Decálogo de Moisés, como pontuado anteriormente, mas opera também um regime de coexistência 

com o discurso do homem virtuoso aristotélico e com a ética do dever do sujeito ideal. Um jogo discursivo que 

possibilita apreender a sugestão de um tipo ideal de sujeito.  

No vocabulário pedagógico dos “Dez mandamentos da professora”, as professorandas, são 

convocadas à obediência através de um conjunto amplo de termos heterogêneos compostos pelo 

entrecruzamento de regimes discursivos diversos que implicam algum tipo de relação deste consigo mesmo 

para servir como base moral para outro que ainda não a alcançou. Alguns desses termos são: sede bondosa, 

sede observadora, dê-lhe exemplo, não julgueis, nunca humilheis, fazei dos discípulos amigos, pregai o amor à 

Pátria. Tais termos, articulam-se normativamente com elementos filosóficos e terapêuticos que por um lado 

assumem as bases filosóficas de certa determinação moralizante e da autoridade para transmissão da cultura 

para a geração futura e por outro se revelam de cunho terapêutico pelo cultivo de seu interior pelo 

fortalecimento de suas disposições naturais com vistas à sua função educativa.  
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Por outro lado, cabe lembrar que essa sobreposição de uma natureza feminina como constituinte de 

todas as mulheres como vocacionadas ao mesmo tempo, obedientes ao interesse particular do chefe de 

família e capazes de produzir a virtude cívica em pauta na crítica feminista do século XVIII, aparece no 

discurso médico de Ulisses Pernambucano sugerindo uma suposta natureza feminina na busca por produzir 

uma representação da mulher-professora universal.  

 

 Figura 2 - Fragmento do Discurso de Ulisses Pernambucano às professorandas4 

 

 O objetivo de fazer com que as “professorandas”, sem abandonar a racionalidade, o conhecimento 

científico – conhecimentos de outra natureza: “pura literatura de ficção”, façam uso de conhecimentos do 

campo do sensível, revela que “o saber é feito de experiência longa e paciente” (PERNAMBUCO, 1923, p. 9), 

como em um jogo de regras específicas e de sentido que obedecem a um sistema de procedimentos e 

conhecimentos que associam a paciência como pertencente à natureza feminina.  

Nesse discurso, a paciência pode ser considerada um operador indutivo no qual a professora se vê a 

si mesma na figura que educa e cuida, onde o cuidar/educar não são conhecimentos pedagógicos, mas 

atributos que com paciências será desenvolvidos ao longo do tempo. Neste caso, é possível perceber a 

presença de uma espécie de argumentação biológica de determinação dos sexos, na medida em que a 

paciência tipifica a experiência e esta participa do jogo performático de valorização da professora que, por 

meio da prática, adquirirá o saber específico, ao mesmo tempo em que atribui uma hierarquia aos saberes da 

formação e o domínio dos saberes da prática.  

 Por outro lado, ao afirmar que “todo o saber é feito de experiência longa e paciente” (PERNAMBUCO, 

1923, p. 9), revela uma intertextualidade com o discurso inatista de Comenius em sua recomendação da 

paciência como virtude a ser perseguida pelo mestre a fim de conseguir êxito na educação do homem virtuoso 

com os considerados menos preparados para receber o ensinamento da verdade: “podem ainda corrigir-se, 

mas é necessária muita prudência e muita paciência” (COMENIUS, 2006, p. 59).  

                                                           
4
 Biblioteca Pública de Pernambuco (ACERVO: BF.869.0 (81)-5P452a). 
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 Em seus argumentos, assim como na análise de diversos estudos sobre as bases do racionalismo 

ocidental, está o fato de que desde o Iluminismo, senão antes, o conceito cartesiano de razão tem estado 

profundamente imbricado em tentativas de controlar a natureza. A racionalidade foi escolhida para ser um tipo 

de renascimento do eu pensante, sem a intervenção de uma mulher, pois o eu racional era profundamente 

masculino, um eu do qual a mulher havia sido excluída, seus poderes considerados não apenas inferiores, mas 

também servis. O universo do pensar pertencia ao macho, a fêmea apenas fornecia o suporte biológico para a 

procriação e os serviços voltados a dar suporte ao homem. 

 Contudo, ainda que essa verdade tenha sua emergência em certa época, a impossibilidade de 

reencontrar sua força de maneira hegemônica permite afirmar que “a natureza feminina não preexiste ao 

desenvolvimento das doutrinas, campos de conhecimento e práticas científicas que a produziram” 

(WALKERDINE, 2007, p. 13). Significa afirmar que as ideias sobre razão e raciocínio não podem ser 

compreendidas historicamente à parte de considerações sobre gênero. Sendo assim, o importante é observar 

não exatamente a forma como homens e mulheres vivem e se relacionam, mas, sim, as verdades que 

socialmente se construíram sobre ambos.  

 Nesta análise, na base dos conselhos às professorandas encontra-se uma gama de práticas que 

formam um conjunto de regras do campo subjetivo que apela para elementos que sugerem certo tipo de 

comportamento esperado para uma professora, pois “nas lides do ensino, todo o saber é feito de experiência 

longa e paciente” (PERNAMBUCANO, 1923, p. 4). Ensina que às professoras cabe uma prática perseverante, 

quase sacerdotal de educação, especialmente da infantil, para a qual o desenvolvimento seria adquirido pela 

atividade contínua de cuidado paciente com as crianças.  

Segundo Rosemberg e Amado (1992, p. 70), a maternagem e o trabalho doméstico se configuram em 

dois eixos pelos quais as mulheres são socializadas historicamente. A maternagem assevera características 

como carinho, atenção e amor no centro da relação da professora com as crianças, ao passo que a 

simultaneidade de tarefas desempenhadas pela professora representa talvez o exemplo máximo de uma 

habilidade que, na verdade, é uma característica do trabalho doméstico – um exemplo é a atenção dispensada 

a várias tarefas e o acúmulo de diversas funções ou a troca temporária de funções com vizinhos e familiares, 

como acontecia em classes multisseriadas rurais. 

 Nesse sentido, os conselhos de Ulisses Pernambucano às professorandas, examinado como um 

dispositivo pedagógico que se vincula aos debates educacionais à época, como discurso progressista da 

educação, que se revela como sendo um movimento educacional que representa uma verdadeira revolução 

das práticas educativas para as quais a criança passa a ser o centro da educação e da atividade escolar, com 

suas características próprias e seus interesses, e não mais a vontade imposta do educador. A razão para se 
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educar não pode ser mais derivada de uma proposta de sociedade, ainda que ela exista e se imponha, mas, 

sim, daquilo que faz a criança querer aprender.  

 A análise do discurso dos Dez Mandamentos da professora revelou a existência de um elenco de 

produtores de saberes e práticas educacionais circundantes no século XX, que atuam no âmbito da educação, 

discursos de gênero como objeto de saber/poder nos espaços de formação de homens e mulheres – faculdade 

e escola, sendo articuladores de uma pedagogia cultural, ou seja, como práticas discursivas constituídas por 

dentro de uma rede de significação relacionada com cultura, política e poder, que aciona diversos dispositivos 

para engendrar modos de ser professora e de ser professor por dentro do tecido cultural.  

Ao mesmo tempo em que “dar conselhos úteis e proveitosos para a vida que ides iniciar” estimula a 

produção de uma atitude de aceitação e de gratidão por parte de quem recebe por carregar elementos 

simbólicos da constituição de um presente, uma dádiva, uma doação, distanciando-se da ideia de uma coação 

ou ordem, por outro lado, atua produzindo um jogo discursivo de negação e afirmação da racionalidade em 

relação à subjetividade feminina, na medida em que “todo saber é feito de experiência longa e paciente” 

posiciona o sujeito ouvinte como um recebedor dos conselhos para o seu bem e desenvolvimento de 

determinados atributos úteis na prática futura. 

Se por um lado os enunciados ora analisados colocam em questão certa fronteira nas relações sociais 

sob o crivo de aspectos que, ao longo do século XX confirmam a existência de um binarismo de gênero sob o 

crivo da subjetividade para o feminino e a racionalidade para o masculino. Em contrapartida, refletir sobre 

estas questões pode ajudar-nos a começar a desconstruir os estereótipos sobre a docência e o feminino. E 

sugere que somente se compreendermos sua produção histórica e sua efetividade será possível ir além.  
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Capítulo 23 

O MOVIMENTO FEMINISTA E A RESSIGNIFICAÇÃO DO PAPEL DA MULHER APÓS A SEGUNDA 

GUERRA MUNDIAL 

 

Ryhã Henrique Caetano e Souza1 

 

Resumo: Considerando as redefinições do papel da mulher na sociedade ao longo do século XX. Temos como objetivo 
analisar a trajetória histórica do movimento feminista e como este contribuiu para a permanência das conquistas sociais 
das mulheres; posterior à segunda guerra. Esta investigação foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica. E leva em 
conta a multiplicidade de relações e articulações para seu desenvolvimento. Assim esperamos contribuir para a 
investigação acerca da História das mulheres.  
Palavras chave: feminismo, História das mulheres, historiografia, ideologia de gênero, movimento feminista 

 

01- Introdução 

 

A historiografia tradicional, relegou durante muito tempo, as mulheres às sombras da história. O oficio 

do historiador e a escrita da história era pensada para homens, feita por homens, lida por homens, portanto, 

era feita sobre homens. Porém a crítica a história metódica e positivista   levou ao surgimento, de novos 

olhares e de novas percepções críticas sobre todos os excluídos da história, inclusive com relação as mulheres 

e ao papel feminino na história.  

A história das mulheres tem se construído em todo o globo, entretanto, a complexidade de sua escrita 

reside no fato de que o papel da mulher mudou constantemente ao longo do tempo. Assim a história do 

feminismo deve levar em conta a variação da posição social ocupada pela mulher no decorrer do tempo, a 

conjuntura histórica, as concepções ideológicas hegemônicas na determinada conjuntura analisada, bem como 

a própria disciplina da história.   

Socialmente, o movimento feminista é percebido como fornecedor dos aparatos ideológicos e das 

concepções filosóficas que propuseram a desconstrução da estrutura patriarcal e de subordinação a que a 

mulher era submetida. Bandeira e Melo (2010, p.8); “o movimento feminista nasceu das lutas coletivas das 

mulheres contra o sexismo, contra as condições de aversão e inferiorização do feminino, transformadas em 

práticas rotineiras de subordinação”.  

Assim o feminismo tem em sua base princípios, que o caracterizam como um movimento em constante 

transformação inserido em um processo de lutas coletivas que se referem a emancipação política, econômica, 

                                                           
1
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a luta pela superação dos preconceitos e das violências simbólicas. À vista disso, podemos mencionar que o 

feminismo é multifacetado de caráter plural que incorpora distintos e variados elementos.  

 

Diversos estudos sobre a história do movimento feminista nomeiam como “onda” alguns 
momentos históricos em que houve uma sequência de movimentos e organizações 
feministas com a mesma pauta de reivindicações. No Brasil, assim como no mundo 
ocidental, a “primeira onda” se refere ao Movimento Sufragista; a “segunda onda”, que 
começa na década de 1970 entre nós e na década de 1960 nos Estados Unidos, se 
caracteriza pela crítica radical, teórica e prática, ao modelo de mulher e de família vigente. A 
“terceira onda”, identificada nos anos 1990, evidencia “novas” mulheres: as negras, as 
lésbicas, as mulheres do terceiro mundo, as transgênicos, entre outras (RABAY e 
CARVALHO, 2011, p. 86).   

 

Essa percepção, portanto, compreende o desenvolvimento histórico do próprio movimento feminista 

que se iniciou a partir do século XIX e contêm ao menos três grandes ondas; marcadas por demandas 

especificas que respondem a necessidades e demandas conjunturais de cada contexto histórico.  

Destarte, podemos observar que o movimento feminista é multifacetado composto por diversas 

bandeiras e por diversos discursos que, no entanto, comungam de um fio condutor comum a saber:  

 

Direito a existir com dignidade, direito de propriedade, direito à educação e ao trabalho, 
direito de votar e ser eleita, direito a participar de espaços de poder e decisão, direito a seu 
próprio corpo, direito a viver livre de violências, direito de viver em igualdade de condições 
com os homens (BANDEIRA e MELO, 2010, p. 9). 

  

 O feminismo, ao trazer a arena política essas diversos pleitos criaram também; a necessidade de novas 

condutas e de novos padrões de comportamento. Alterando assim, a dinâmica social culminando em novas práticas 

políticas e sociais que possibilitaram a conquista de diversos direitos.  

 

02-A conquista de direitos e a busca por sua permanecia.  

 

A compreensão de que a guerra altera a relação entre os sexos é corrente e bastante difundida. 

Françoise Thébaud (1995); afiança que para as mulheres os períodos de grande guerra foram de imensa 

liberdade, pois constitui uma experiência de responsabilidade. Primeiramente, o trabalho feminino, passou a 

ser estimado e utilizado para além dos espaços antes restritos às mulheres. Ou seja, a guerra possibilitou e 

contribuiu para que as mulheres alcançassem diferentes profissões, inclusive profissões antes realizadas 

somente por homens. Assim sendo, a guerra levou as mulheres e o movimento feminista a alcançarem as 

preposições da primeira onda feminista iniciada ao final do século XIX. 
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Contundo os espaços agora ocupados pelas mulheres necessitavam de serem conquistados, pois a 

ressignificação do papel feminino, deixa de ser incentivada após a segunda guerra. Assim o movimento 

feminista, passa a lutar agora com novas preposições que caracterizam a segunda onda.  

As feministas, desta conjuntura histórica iram lutar pela manutenção dos espaços conquistados e pelo 

fim do domínio simbólico sobre a mulher. Dessa maneira, as novas concepções ideológicas privilegiaram o 

combate a estrutura cultural e simbólica que mantem e reforça o patriarcalismo.  

Os cartazes publicitários abaixo, demostram, respectivamente, o incentivo dado as mulheres para que 

ocupassem novas posições sociais no mercado de trabalho. E posteriormente, para que retornassem as 

antigas funções sociais feministas percebidas como naturais.  

 

 

Imagem 1: “Faça o trabalho que ele deixou para trás”. Harris, R.G. U.S. Government Printing Office, 1943. (Imagem à esquerda).  
Imagem 2: “Mulheres não saiam da cozinha”. Propaganda da Hardess, 1950 (Imagem à direita). 

 

Assim sendo, no decorrer da guerra a mulher foi incentivada ao mercado de trabalho e após o conflito, 

o discurso passa a ser normatizador. As políticas públicas nos Estados Unidos e a publicidade buscam 

recuperar o papel feminino. Difunde-se a ideia de família patriarcal, heteronormativas, com papeis sócias 

específicos para cada um dos gêneros. 

Dessa maneira, a reorganização do movimento feminista passa a lutar não pela ocupação dos 

espaços políticos e pela igualdade de direitos civis. A segunda onda como é chamada este segundo momento 

na história do feminismo irá se debruçar sobre novas bandeiras. 

A ideologia feminista, se volta para luta contra as formas de opressão simbólica. A segunda leva 

feminista foi extremante importante, pois redefiniu a concepção de privado e público, além disso concebeu o 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 179 

 

privado como político. O embate passou a ser pelo direito ao corpo, ao prazer e contra a opressão simbólica do 

patriarcado.  

O poder simbólico do patriarcalismo e constantemente, questionado neste período e a imagem da 

dona de casa alegre e feliz, ostensivamente, empregada pela mídia e pelos veículos de publicidade; passam a 

ser percebidos como representações concretas do machismo estrutural impregnado na sociedade.  

Estabelece-se também neste período, a crítica aos padrões estéticos de beleza estereotipados na 

mulher branca, loira, bem vestida de classe média e de conduta aristocrática e reservada. Para um certo grupo 

de feministas mais radicais, inspiradas por teorias marxistas e de psicanálise e de textos como O segundo 

sexo2 de Simone de Beauvoir, a analogia entre o feminino e a domesticidade refletia a vinculação da mulher ao 

homem, característica do patriarcalismo. Contrapunham-se também, ao estilo de vida capitalista e advogavam 

a liberdade sexual, a independência feminina e a igualdade de gêneros.   

Essa onda passa a ganhar notoriedade, no correr dos anos 1960. Passam a transformar os padrões de 

comportamento e as formas de organização social até então estabelecidas questionando a sociedade 

patriarcal. Essas novas críticas alcançaram ressonância, e diferentes locais e diferentes países. Além disso, no 

decorrer dos anos 1970 iram se institucionalizar em partidos políticos e organizações feministas. E ao final dos 

anos 1980 iram incluir em sua pauta de luta o movimento feminista negro e a luta contra a sociedade 

heteronormativas 

 

03-Considerações finais: 

 

É necessário descontruir o machismo cultural e as estruturas de poder simbólico que o matem. A 

miséria real, a agressão física, e dominação por mais reais que sejam não são suficientes para explicar a 

preponderância do patriarcalismo perante nossa sociedade.  

Além disso, romper com o discurso heteronormativo e com a concepção de fragilidade feminina e de 

subordinação ao homem é imprescindível para uma sociedade mais justa e igualitária.  

A vitória feminista não reside na aniquilação do homem. Reside sim na reivindicação de igualde entre 

homens e mulheres em todos os aspectos da vida social.  

O feminismo concebe a distinção biológica, no entanto, não aceita a diferenciação social. Trata-se, 

portanto, de uma luta contra as descriminações sexistas. Para o feminismo a discriminação de papéis sócias 

deve deixar de existir, pois, impede o pleno desenvolvimento do sujeito e sua livre expressão.  

                                                           
2
 O Segundo Sexo, livro escrito por Simon de Beauvoir, publicado originalmente em 1949 é uma das obras mais 

aclamadas pelo movimento feminista. Beauvoir analise em sua obra a situação da mulher na sociedade abordando 
aspectos históricos, filosóficos e biológicos. Para autora não se nasce mulher, mas torna-se mulher.    
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Capítulo 24 

REPRESENTAÇÃO DA DOLOROSA CONDIÇÃO FEMININA NO SÉCULO XVII:  
PAIXÃO, EROTISMO E DOR NAS CARTAS PORTUGUESAS, DE MARIANA ALCOFORADO 

 

Carolina Casarin Paes 
Mayra Lucia da Silva Kozan 
Wilma dos Santos Coqueiro 

 

Resumo: Na produção literária do Barroco português do século XVI, destaca-se a voz de Mariana Alcoforado, uma freira 

que passou quase toda sua vida encerrada em um convento e se tornou célebre por meio do gênero epistolografia, a 

partir da publicação das famosas Cartas Portuguesas, na França, em 1669. Em uma época extremamente opressora, na 

qual as mulheres deveriam viver restritas ao lar e cultivar a castidade, as Cartas impressionam pelo extravasamento da 

paixão e do erotismo feminino, além da imensa dor pelo abandono do amado. A partir dessas considerações, objetiva-se 

nesse artigo fazer uma análise interpretativa da “Quarta Carta” da autora, comparando-a com o soneto “Encontro”, de 

2011, da poeta brasileira Maria Lúcia Dal Farra.  

Palavras-chave: Barroco Português. Mariana Alcoforado. Cartas Portuguesas. 

 

O Barroco Português começou em 1580, sendo considerado um período de decadência de Portugal. 

Começou na Espanha no século XVII, onde teve artes de primeira grandeza, e chegou a Portugal, que acabara 

de perder sua independência e se encontrava num período de grande depressão social, durante o reinado de 

Filipe II, também espanhol, que assumiu a Coroa por ser o herdeiro do trono mais próximo, após o 

desaparecimento do Rei D. Sebastião em 1578, na Batalha de Alcácer-Quibir, na África, ano em que também 

morreu o grande poeta Luís Vaz de Camões, marcando oficialmente o fim do Renascimento, que foi uma 

época gloriosa da Literatura Portuguesa. Esse movimento, que durou até meados do século XVIII, é 

considerado instável devido à transformação cultural da época, e a palavra que lhe dá nome significa algo 

grotesco, irregular, de mau gosto, em oposição ao movimento anterior (MOISES, 2013). 

Tendo início nas artes plásticas (arquitetura, pintura e escultura), o Barroco logo chegou à poesia, 

expressando-se em duas tendências: o cultismo ou gongorismo, marcado pelo uso de metáforas e imagens, 

linguagem rebuscada e ornamentada; e o conceptismo, que buscava conhecer a essência e o conceito dos 

objetos por meio da inteligência e da razão. No final do século XVI, ainda com Camões, já era possível 

encontrar expressões do chamado Maneirismo, que caracterizava a tensão entre as correntes estéticas e 

ideológicas da época com o uso de metáforas, antíteses e trocadilhos. Nesse período, a epistolografia se 

tornou uma atividade propriamente literária, visto que as epístolas (cartas) escritas em prosa eram acrescidas 

de comentários e reflexões do escritor, aproximando-se da crônica (MOISES, 2013). 
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Observa-se no Barroco o chamado “hibridismo dos gêneros”, pois enquanto outros movimentos 

estéticos tinham predileção por um dos estilos propostos por Aristóteles (Épica, Lírica e Dramática), os 

escritores barrocos misturavam esses estilos para dar destaque a novas possibilidades, como os sermões e a 

epistolografia. Especificamente quanto à epistolografia, observa-se maior utilização do conceptismo, com 

densidade de sentimentos e reflexões. As cartas escritas nesse período alcançaram destaque internacional e 

até hoje são utilizadas para compreender o contexto histórico, a vida e os sofrimentos dos sujeitos daquela 

época. Além disso, segundo Prado (2010, p. 23), foi apenas no período Barroco que o gênero epistolar 

começou a ser visto como literário porque os autores das cartas começaram a buscar a perfeição formal dos 

seus relatos, dentro de uma tradição retórica e de esmero conceitual. 

Moises (2013) analisa que o Barroco português –  que se caracterizou por ser um período longo, que 

se estendeu de 1580 a 1756  – pode ainda ser considerado uma arte da Contrarreforma, visto que a Igreja 

Católica busca diminuir as influências de outras religiões e conter a Reforma protestante, principalmente por 

meio da Inquisição. Assim sendo, apresenta aspectos que uniam a visão do mundo medieval (base 

teocêntrica) e a ideologia renascentista (antropocêntrica) para conciliar essas visões de mundo divergentes e 

unificar a dualidade do ser humano – corpo e espírito. Prado (2010) complementa que a maioria dos autores 

barrocos estava ligada ao catolicismo, por exemplo, o Padre Antônio Vieira, as freiras, nobres religiosos como 

o D. Francisco Manuel de Melo, entre outros. Moises considera ainda esse como um período obscuro para a 

Literatura Portuguesa, caracterizando-o como uma época de “depressão”, não somente pela morte do poeta 

genial que foi Camões como também pela grande turbulência e sentimento de decadência vivenciados pela 

nação sob o domínio castelhano. Com efeito, para o crítico literário, “a cultura portuguesa baixa de tom, vela-

se, hiberna, envergonhada ou ensimesmada” (2013, p. 109). 

Nesse cenário nasceu Mariana Alcoforado, no ano de 1640, em Beja, Portugal. Aos 12 anos de idade, 

foi enviada ao Convento de Nossa Senhora da Conceição, onde permaneceu até o fim da sua vida, em 1723. 

A freira conta: “eu era jovem, era crédula, tinham-encerrado neste convento desde a minha infância” 

(ALCOFORADO, 2007, p. 70), demonstrando o caráter arbitrário da clausura que, segundo Miranda (2014), era 

o destino das mulheres bonitas, questionadoras, bastardas, amantes dos nobres, ou que se apaixonassem por 

alguém de classe social mais baixa. Na vida religiosa, Mariana foi escrivã e vigária e, em 1663, conheceu e 

teve um caso amoroso com o Marquês/Conde Noel Bouton de Chamilly, um jovem oficial francês que serviu 

em Portugal no período da Guerra da Restauração e que foi embora poucos meses depois. Tal romance 

mudou drasticamente a vida de Mariana, e a própria reconhece isso em seus escritos: “[...] só tinha visto 

pessoas desagradáveis, nunca ouvira as lisonjas (ALCOFORADO, 2007, p. 71) e questiona as mudanças no 

seu comportamento: “Nomearam-me porteira deste convento. [...] é preciso que as religiosas sejam tão 

insensatas como eu para me terem julgado capaz de qualquer trabalho” (p. 26). 
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Miranda (2014) explica os casos amorosos/sexuais eram prática comum nos conventos, que recebiam 

amantes “freuráticos”, homens da nobreza, da realeza e até mesmo do clero que buscavam nas freiras 

envolvimentos amorosos e satisfações sexuais e eram por elas correspondidos e, inclusive, incentivados, 

porque os amantes davam presentes e mimos para as freiras (por exemplo, Mariana fala sobre “o retrato e as 

pulseiras” que recebeu). Mariana confidencia que o amante “viera tantas vezes” ao seu quarto 

(ALCOFORADO, 2007, p. 28) e ela se sujeitava aos seus prazeres, fazendo-lhe esses “favores” (p. 62). Ao ser 

deixada pelo amado, a freira começa a lhe escrever cartas nas quais declara seu amor e seus sofrimentos; e 

tais cartas, escritas no período de pouco mais de um ano, acabam imortalizando a freira sofredora, visto 

expressarem algumas das características do Barroco – período em que Mariana Alcoforado viveu e vivenciou 

de forma intensa os pecados e as transgressões. 

A partir das cartas de Mariana, é possível obter alguns indícios da situação feminina no século XVII, 

mais especificamente sobre a vida de clausura nos conventos. No entendimento de Farra (2007, p. 21), a 

figura feminina é sempre de “possuída” ou “possessa”, por ser considerada como um território vazio no qua l 

diversas forças (masculinas) travam suas batalhas para dele tomar posse. Miranda (2014) complementa que 

as mulheres eram proibidas de frequentar certos espaços, não tinham acesso à educação formal, e todas 

aquelas que possuíam algum comportamento sexual considerado inadequado (amantes, bastardas, que 

perdiam a virgindade antes do casamento, estupradas etc.) eram enviadas aos conventos para ter uma vida de 

clausura. De forma geral, a vida das mulheres existia apenas para responder às fantasias e exigências dos 

homens. 

A obrigação de viver no convento e a impossibilidade de sair são citadas por Mariana: “Se me fosse 

possível sair deste malfadado claustro, não esperaria em Portugal [...]” (ALCOFORADO, 2007, p. 19); e a freira 

também explica os possíveis motivos pelos quais os homens procuram as freiras para se relacionar: nada as 

impede de pensar incessantemente na sua paixão, nem são desviadas pelas mil coisas que no mundo 

dissipam e ocupam” (p. 65), e com isso defende sua argumentação de que “[...] compreendo bem que uma 

religiosa não pode, em geral, despertar grande paixão. No entanto, [...] haveria motivos de as preferir às outras 

mulheres” (p. 65). Essa comparação entre mulheres, que faz as mulheres competirem entre si para atrair a 

atenção do homem amado, é comportamento recorrente até a atualidade, criando a chamada rivalidade 

feminina. Ao mesmo tempo, as mulheres são ensinadas a pensar em si mesmas como inferiores e submissas, 

possuindo todas as mesmas características frente aos homens que lhe são superiores: “O orgulho típico do 

meu sexo não serviu de nada quando se tratou de tomar partido contra si” (p. 61). O sofrimento é o que une 

todas as mulheres: “As religiosas, mesmo as mais severas, têm pena do estado em que me encontro” (p. 49). 

A passividade e a submissão das mulheres frente aos homens aparecem até mesmo no momento em 

que ela é “seduzida” pelo marquês: “Vi-te muitas vezes passar neste lugar com um ar que me encantava, e eu 
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estava naquela varanda naquele dia fatal em que comecei a sentir os primeiros efeitos da minha infeliz paixão” 

(ALCOFORADO, 2007, p. 50). Mariana então questiona seus infortúnios, mas nada pode fazer para mudá-los, 

pois vive em uma sociedade na qual a mulher não possui qualquer poder de escolha. Até mesmo para enviar 

as cartas e ter contato com o seu amado, ela depende de outra pessoa que entregue, por isso diz que “O 

oficial partirá” (p. 56). Também questiona: “Por que não nasci eu noutro país?” (p. 56), porém, parece não ter 

conhecimento de que a situação das mulheres não é melhor em outros lugares. Sobre essa consideração 

sobre o seu país, Prado (2010) analisa que por todo o território português há um sentimento de sofrimento e 

abandono devido à perda da independência, e as reflexões da freira Mariana estão relacionadas com a 

imagem do povo português, que teve a vida “desgraçada” por interferência do homem estrangeiro. 

É interessante observar, como sugere Prado (2010), que a concepção de amor esteve sempre ligada à 

transcendência da alma, à pureza e à idealização, não sendo um componente do plano físico ou corporal, e 

por isso a todo um culto à castidade. Durante a Idade Média, o amor também esteve ligado ao fenômeno 

religioso, trazendo a concepção de um amor cortês; sendo que qualquer amor mais apaixonado era visto como 

fonte de sofrimento. Essa ideia foi incorporada ao Barroco, período em que “permanecem as características 

medievais do código cortês” (p. 26); assim sendo, “amar causa sofrimento” e é “a metáfora final da 

sexualidade” (p. 27). Ao mesmo tempo, Mariana Alcoforado denuncia que, ainda que tenham retirado do amor 

a sua porção carnal, esta não deixa de existir, pois a sexualidade ainda está presente e é muito forte na 

paixão. 

Quando as cartas foram publicadas por Claude Barbin, na França, em 1669, Rousseau e outros 

leitores negavam a autoria da freira, por considerar que cartas tão bem escritas não poderiam ser de uma 

mulher, sendo que estes comentários também auxiliam na compreensão da situação feminina nesse período 

(e, infelizmente, nos períodos anteriores e até hoje). Na percepção de Prado (2010, p. 45), “a constituição do 

sujeito Mariana no discurso das Cartas é dada por sua identificação com a posição de amante”, o que pode ser 

indicativo da identificação de todas as mulheres, que são definidas a partir da relação que mantém com os 

homens – estes sim sujeitos completos e detentores de direitos. 

As cinco cartas escritas mostram a evolução da paixão e do sofrimento até o completo desengano da 

freira Mariana. Se nas primeiras ainda é possível entrever um tom de esperança, nas últimas oscilam a entre a 

incerteza da volta e a total desilusão. Nesse artigo buscamos analisar a Quarta Carta, a partir da qual é 

possível identificar e analisar a situação feminina neste contexto histórico, as características barrocas 

presentes na obra e os conflitos amorosos pelos quais a autora passou. Também relacionaremos a análise da 

carta escolhida com o soneto Encontro, da poeta brasileira Márcia Lúcia Dal Farra. 

Conforme percebe o silenciamento do amado em relação às cartas enviadas, nessa epístola 

predomina um tom de incerteza, que começa a concretizar a convicção do abandono embora a freira vivencie 
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ambiguidades quanto à maneira de se referir ao seu amado, como se observa nos seguintes fragmentos: 

“Tudo tenho a recear, pois a verdade é que me abandonaste” (ALCOFORADO, 2007, p. 51) e “Eu escrevo 

mais para mim do que para ti, e aquilo que procuro é consolar-me” (p. 56). Devido à tantas incertezas que dão 

o tom do texto, Prado (2010, p. 53) nomeou a Quarta Carta como “Da inconsistência dos motivos do 

abandono” ou “Da revolta da amante”. 

 

Na carta literária de cunho amoroso, o emissor é um sujeito amante que se posiciona diante 

da ausência do amado, causa do ato comunicativo. O emissor se dirige ao destinatário, que 

é objeto de seu sentimento, embora o grande receptor da mensagem pareça ser o próprio 

canal da comunicação, que lhe serve como confidente (PRADO, 2010, p. 34). 

 

Conforme nos explica Prado (2010), as cartas têm como objetivo expressar a dor da ausência, sendo 

que esta ausência é uma condição fundamental que justifica a escrita dessas cartas. Com isso, percebe-se na 

freira grande sofrimento e incerteza, e Mariana é ambígua na forma de lidar com seu sentimento, pois tanto diz 

que o amado a abandonou, quanto tenta encontrar justificativas para esse abandono, por exemplo, ao afirmar 

que “Se é ela [uma dama no teu país] que te impede de voltar, dize-mo sem contemplações, a fim de que eu 

não sofra mais. Um resto de esperança me sustenta ainda” (ALCOFORADO, 2007, p. 53); chama o amado de 

ingrato, censura suas possíveis paixões, e no momento seguinte volta a entregar-se totalmente a ele, 

aceitando a sujeição: “Afinal, por que me não escreveste?” (p. 43). A freira faz inúmeros questionamentos, 

como em uma tentativa de fazer com que o amado lhe responda: “Como posso eu esperar das minhas cartas e 

das minhas censuras aquilo que o meu amor e o meu abandono não puderam sobre a tua ingratidão?” (p. 51). 

Nas palavras de Massaud Moises (2013, p. 134): 

 

As Cartas de Amor da Sóror Mariana Alcoforado constituem um dos pontos altos do Barroco 

Português: numa época de prosa “dirigida” e poesia preciosa, tornam-se, com o teatro de 

Antonio José da Silva, ilhas de espontaneidade. Largamento lidas no século XVIII – decerto 

por conterem ingredientes psicológicos agradáveis à nova sensibilidade que ia se 

constituindo – tiveram o condão de elaborar a preparação do movimento romântico. 

 

A partir disso, Prado (2010) define a obra da freira como uma “prosa lírica”, na qual predomina o 

lirismo e se corrobora a ideia da forma literária híbrida; há características da Idade Média, como a presença da 

retórica, eloquência e maneirismo. Os conflitos vivenciados pela autora demonstram também as características 

próprias da linguagem barroca, como as antíteses, que expressam oposições ou contrastes que convivem, 

como na dualidade entre “estar impressionado” e “ser indiferente”, que, para Mariana, expressam dois 
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comportamentos distintos expressos pelas pessoas que conhecem o seu sofrimento: “Toda a gente está 

impressionada com o meu amor. Só tu permaneces nessa profunda indiferença” (ALCOFORADO, 2007, p. 49). 

O que mais se destaca na linguagem de Mariana é a correlação que a freira faz entre o amor e o sofrimento, 

pois verbaliza que sofrer por amor lhe traz também algum tipo de prazer. 

Também são observados paradoxos, os quais são as figuras mais expressivas do sofrimento e das 

ambiguidades que a freira vivencia: “Como me és querido!... e como és cruel para mim!” (ALCOFORADO, 

2007, p. 55) – expressando afeto e crueldade em uma mesma pessoa. Além disso, destaca: “A tua injustiça e a 

tua ingratidão não têm limites! Mas eu ficaria desesperada se elas atraíssem sobre ti alguma desgraça, e 

prefiro que fiquem impunes a sentir-me vingada” (p. 43), demonstrando que, a despeito de todo o mal que o 

amado lhe faz, e mesmo identificando todas as injustiças cometidas por ele, ela não lhe deseja o mesmo mal. 

Por fim, talvez a figura de linguagem mais presente seja a hipérbole, pois todos os sentimentos e 

sofrimentos da freira são intensos, como ao dizer “É verdade que tive prazeres bastante surpreendentes 

amando-te; mas custam-me agora terríveis dores” São sempre extremas as emoções que de ti me vêm!” 

(ALCOFORADO, 2007, p. 45, grifos nossos), ou seja, as alegrias são surpreendentes, as dores e tormentos 

são terríveis, porque cada emoção é sempre vista de maneira intensa e extrema. A própria Mariana reconhece 

os excessos do seu amor: “Bem vejo que te amo como uma louca. No entanto, não me queixo de toda a 

violência dos arrebatamentos do meu coração; e vou-me acostumando às suas perseguições e não poderia 

viver sem esse prazer que descubro e de que gozo amando-te no meio de mil dores” (ALCOFORADO, 2007, p. 

48, grifos nossos). 

Há também, junto as hipérboles, algumas metáforas, como ao dizer que “te dou todos os momentos da 

minha vida” (ALCOFORADO, 2007, p. 48), pois não se trata de realmente dar-lhe a vida (como se sabe, a 

freira viveu mais de 80 anos e o período que passou com Bouton foi só de alguns meses), mas ainda assim ela 

utiliza a hipérbole e a metáfora para demonstrar seu sentimento de devoção e total entrega ao amado. 

Observa-se profunda resignação com a sua condição: “Ah! Não tenhas medo de mim! Contentar-me-ei com 

ver-te de tempos a tempos. Contentar-me-ei com saber que vivemos na mesma terra” (ALCOFORADO, 2007, 

p. 52), de forma que a freira se contenta com a vida de sujeição que leva. 

Outra característica barroca presente na Quarta Carta é o conceptismo, expresso na retórica de 

Mariana: a freira faz questionamentos que ela mesma responde e inclui justificativas para a partida do seu 

amado. Como bem destaca Prado (2010), a primeira justificativa foi a partida do navio (“um navio partia”), em 

seguida o chamado da família (“Tua família havia-te escrito”), a terceira incluía preservar a própria reputação 

(“razões de honra”), e, por fim, as obrigações reais (“Tinhas obrigação de servir o teu rei”). Para cada um dos 

possíveis argumentos de Bouton, Mariana apresentava uma resposta ou resolução: deixar o navio partir; 

aceitar que a família dela também a havia perseguido e este era um movimento natural pelo caso que tiveram; 
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abandonar a própria honra como ela também havia feito; e dispensar-se dos serviços do Rei, pois muito já lhe 

havia feito. No entendimento de Prado (2010, p. 104), “ao enumerar as justificativas e derrubá-las com 

argumentos mais consistentes, monta-se um artifício retórico que visa ao convencimento do amado”. 

Mariana pede para que o amado não tema pela sorte dela, para que não tenha receios quanto ao 

futuro da freira; porém, isso pode ser visto como a utilização da ironia, visto que toda a construção da carta se 

faz para tentar sensibilizar Bouton sobre os sofrimentos e a solidão de Mariana; logo, é contraditório ela pedir 

para que ele não se sensibilize com essas descrições. Ou seja, mesmo utilizando os argumentos retóricos, 

Mariana utiliza grande apelo emocional, por meio de interjeições e frases exclamativas: “ai de mim!”, “serás um 

desgraçado!”. 

O caso amoroso de Mariana e Bouton foi descoberto, e os estudiosos consideram que este foi o 

verdadeiro motivo pelo qual o amado deixou Portugal, embora se soubesse também que ele tinha esposa e 

filhos na França. A própria Mariana, na Terceira Carta, aborda a repercussão que o caso teve em Portugal: 

“perdi a minha reputação, expus-me ao furor dos meus parentes, à severidade das leis deste país contra as 

religiosas” (ALCOFORADO, 2007, p. 35). Quando as cinco cartas foram publicadas, embora alguns críticos 

literários questionassem sua autenticidade, a sociedade francesa, tão habituada ao convencionalismo, vibrou 

pela exposição da intimidade de uma freira, a qual trazia o gosto acre da dor e do pecado. O escândalo que 

Mariana viveu foi verdadeiro e inspirou diversas obras e peças teatrais; e a freira, com o tempo, habituou-se à 

sua tristeza, adquiriu o título de Soror e foi abadessa do Convento, tendo uma longa vida. Além disso, suas 

cartas são consideradas precursoras do movimento Romântico, devido ao sentimentalismo exagerado, amor 

radical, solidão, sofrimento amoroso e total entrega ao amado (ALCOFORADO, 2007). 

Um exemplo de obra inspirada em Mariana Alcoforado é a coletânea de sonetos escritos pela 

professora e escritora brasileira Maria Lúcia Dal Farra. Em 2011, ela escreveu o livro Alumbramentos, no qual 

presta homenagens e dialoga com diversos artistas, incluindo Mariana, para a qual dedicou cinco sonetos por 

meio dos quais reconstrói a voz da autora: o Soneto sentencioso está relacionado à primeira carta; o Soneto 

perverso à segunda carta; o Soneto infeliz à terceira carta; o Encontro à quarta carta; e Transfiguração à quinta 

carta. Especificamente quanto ao soneto Encontro, observa-se a predominância do tom de incerteza que 

começa a delinear a convicção do abandono, sendo a incerteza o mesmo tom da quarta carta. 

 

Madrasta idade a que me obriga agora 

(diante do espelho) a contemplar 

ao simulacro meu e não a mim. 

Ingrata é a lembrança e ela só, 
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que (com o seu cortejo de relevos 

sobrepostos) aponta ali ausências – 

uma imagem na mesma refletida 

ambas pasmadas de se verem outra. 

 

De tudo expede e mescla um reflexo 

(oh, parca nitidez que não me escapa!) 

escarpo o tempo e é ele que me alcança, 

 

o que tampouco muda o amanhã. 

No entanto (assim diversa) eu não desisto 

de dar meu rosto a esta minha irmã. 

    (FARRA, 2011, p. 42). 

 

Em seu soneto, Maria Lúcia Dal Farra (2011) constrói o sentido a partir da imagem que o eu lírico faz 

de si mesmo ao contemplar-se no espelho; logo, o título Encontro pode ser sugestivo de uma autorreflexão, 

como vemos nos versos 2 e 3 da 1ª estrofe, quando o eu lírico fala sobre “contemplar ao simulado meu e não a 

mim”; do encontro entre a personagem apaixonada de outrora e a personagem do presente que agora dá-se 

conta do abandono sofrido. Para Prado (2010, p. 39), há um contraste e um choque entre o “presente saudoso 

e desesperado e o passado idílico, lugar da felicidade plena, mas acabada”. O tempo aparece no soneto de 

diversas maneiras: “madrasta idade” (verso 1), “escarpo o tempo e é ele que me alcança” (v. 11), “tampouco 

muda o amanhã” (v. 12), mas sempre ligado ao sofrimento que se perpetua ao longo dos dias e alcança a 

amante. 

Já Farra (2007) explica que o soneto expressa os desejos ardentes da sua emissora, que, ao olhar-se 

no espelho busca se reconhecer e se identificar como a mulher que é. Ao mesmo tempo, o encarar-se no 

espelho é visto como uma obrigação: “me obriga agora / (diante do espelho) a contemplar” (versos 1 e 2), a 

qual reflete e aponta as ausências ao mesmo tempo em que gera na amante a perseverança, como no verso 

13, quando o eu lírico afirma: “no entanto (assim diversa) eu não desisto”. Tal como já citado anteriormente, 

predomina no soneto as contradições e ambiguidades, que são características da incerteza na qual a 

personagem se encontra, pois ao mesmo tempo em que admite o abandono, também encontra justificativas 

para a distância do seu amado. Embora “a lembrança e ela só / [...] / aponta ali ausências” (versos 4 e 6), o eu 

lírico recusa-se a desistir e continua insistindo, pois o sofrimento é o que dá mais valor ao seu amor.  
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Concordamos com Massaud Moises (2013), que diz que as cartas seguem uma linha evolutiva, a qual 

termina com a “resolução natural” do sofrimento, visto que a freira se mostra cansada de esperar em vão pelo 

seu amado. Chama atenção o fato de a paixão de Mariana ser insana e incontrolada, em diversos momentos a 

freira chama a si mesma de “louca” e expressa o sofrimento dessa condição (“ai de mim!”), e esse sentimento 

avassalador não é exatamente o que se compreende como um amor – que, como bem expressariam os 

românticos depois, estava ligado à sentimentos de pureza e idealização – pelo contrário, trata-se de um 

sentimento carnal, erótico, sensual. Justamente por esse caráter sexual é que as cartas ganham mais 

notoriedade, pois esse é um traço até então ignorado nas mulheres, que tem sua sexualidade sempre 

reprimida. 

O que observamos após a leitura e análise da Quarta Carta, e da obra de Mariana Alcoforado, a partir 

do aporte teórico-crítico estudado, é que a condição feminina no século XVII era de intenso sofrimento, pois as 

mulheres não possuíam liberdade e estavam fadadas a cumprir as exigências que os homens lhe impunham – 

seja na vida emocional, familiar, sexual e até religiosa. Infelizmente, a situação não está muito melhor no 

século XXI, pois embora tenhamos avançado em direitos e alcançado relativa liberdade (como o direito de ir e 

vir, de votar, de escolher o próprio marido, entre outros), a maioria dos homens ainda age como se fôssemos 

suas propriedades e diariamente vemos mulheres vítimas de variados tipos de violências. Esperamos que, 

assim como Mariana Alcoforado, sejamos capazes de transformar essas violências e sofrimentos em 

resistência e arte. 
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Capítulo 25 

REPRESENTAÇÕES SOBRE A MULHER NA DISCIPLINA HISTÓRIA DO MARANHÃO 

 
Dayse Marinho Martins1 

 
 

1 A DISCIPLINA HISTÓRIA DO MARANHÃO 

 

 

A História da Educação no Brasil centrou-se durante muito tempo no estudo da organização dos 

sistemas de ensino e do ideário pedagógico. Em aproximação com a Filosofia da Educação, destinou-se, no 

âmbito dos cursos de formação de professores, à abordagem de políticas e obras de pensadores da educação 

(GREIVE & FONSECA, 2003). 

Com o advento da História Cultural, novas perspectivas de análise histórica têm sido efetuadas, 

promovendo inovações nas pesquisas e ampliando as interpretações para além da tradicional versão centrada 

em fatos. Um objeto de estudo com várias possibilidades de análise nesse sentido é a educação. No Brasil, a 

História da Educação se pautou em pesquisas fundamentadas na concepção positivista, evidenciando 

abordagens sobre pensadores e políticas educacionais.  

Atualmente, a História da Educação apresenta um movimento de renovação a partir da Escola dos 

Annalles; quanto à compreensão e escrita da História. Suas diretrizes evidenciam a substituição da narrativa 

tradicional de fatos por uma História que problematiza a realidade e se integra a outras disciplinas das Ciências 

Sociais. 

Com a renovação da historiografia pelo Movimento dos Annalles, sob a influência da História Cultural, 

ampliaram-se os horizontes da pesquisa em História da Educação. Surge assim, a História das disciplinas 

escolares voltada para a análise dos saberes que compõem as disciplinas do currículo escolar. Nesse sentido, 

as disciplinas escolares são investigadas como produtos da sociedade e processos do currículo que atribuem 

significado às práticas humanas, à cultura. 

                                                           
1
 Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Mestra em Cultura e 

Sociedade pela UFMA. Licenciada em Pedagogia, História e Filosofia. Bacharel em Psicologia com formação 
de Psicóloga e graduanda em Sociologia. Doutoranda em História e Conexões Atlânticas: culturas e poderes 
pela UFMA, sob a orientação do prof. Dr. Alexandre Guida Navarro. Especialista em Educação Infantil; 
Metodologia de ensino de História; História do Brasil; História da África e do Maranhão; Psicologia 
Educacional; Educação Especial/ Inclusiva; Ludopedagogia; Neuropsicopedagogia; Planejamento 
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No que concerne à disciplina História do Maranhão, considera-se seu papel social a partir de questões 

políticas relacionadas à caracterização da identidade maranhense. A trajetória da referida disciplina na 

Educação Básica, ilustra as permanências e rupturas estabelecidas ao longo do século XX, bem como, na 

primeira década do século XXI e sua conformação às políticas curriculares nacionais na contemporaneidade. 

Com base no exposto, é necessário tecer considerações referentes aos conteúdos abordados na 

disciplina História do Maranhão, de modo geral, em sua trajetória no sistema estadual de ensino. E, portanto, 

evidenciar o direcionamento do processo de seleção de temas bem como seus fundamentos, ressaltando os 

elementos da história regional silenciados no campo do currículo escolar. 

De acordo com Fonseca (1998, p. 07), “o estudo da História do ensino de História pode esclarecer 

muito mais do que se imagina sobre as questões que envolvem o trabalho de historiadores e de professores”. 

Assim, refletir sobre os conteúdos de História do Maranhão selecionados e silenciados no currículo escolar 

possibilita o desvelamento dos princípios que sustentaram os argumentos da historiografia maranhense, as 

concepções instituídas no sistema educacional local e uma compreensão clara do que significa ensinar história 

nas escolas maranhenses. 

 
Dos historiadores espera-se que conheçam bem a historiografia, os pressupostos teórico-
metodológicos que orientam o seu trabalho, as técnicas de investigação, os procedimentos 
para o tratamento das fontes de pesquisa. Além de tudo isso, daqueles que são também 
professores de História, espera-se que conheçam os conteúdos, as práticas pedagógicas e 
os procedimentos didáticos. No entanto, não é usual esperar que eles conheçam, também, a 
história da disciplina que pesquisam ou que ensinam. Seria, porém, desejável que isso 
acontecesse (FONSECA, 1998, p. 07). 

 

A história de uma disciplina escolar considerando-se a história do currículo privilegia a compreensão 

dos processos de elaboração de programas de ensino, a definição de procedimentos metodológicos e políticas 

públicas de escolarização. Além disso, desvenda a inserção no cotidiano escolar de concepções e práticas de 

ensino, relações com o imaginário e as múltiplas formas de apropriação pela escola dos saberes que circulam 

na sociedade. 

 
A afirmação das identidades nacionais e a legitimação dos poderes políticos fizeram com 
que a História ocupasse posição central no conjunto de disciplinas escolares, pois cabia-lhe 
apresentar ás crianças e aos jovens o passado glorioso da nação e os feitos dos grandes 
vultos da pátria. Esses eram os objetivos da historiografia comprometida com o Estado e sua 
produção alcançava os bancos das escolas por meio dos programas oficiais e dos livros 
didáticos elaborados sob estreito controle dos detentores do poder (FONSECA, 1998, p. 24). 

 
Assim constitui-se a História como disciplina escolar no sistema educacional brasileiro. Com base na 

transposição didática dos conhecimentos produzidos no meio acadêmico, difundiu-se na escola uma 
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perspectiva nacionalista interligada aos interesses políticos do Estado, ressaltando um modelo de formação 

cultural europeísta. No cerne desse processo, encontra-se a abordagem da história regional. 

 

Vários foram os momentos em que o Brasil procurou constituir sua identidade. No despontar 
da República, quando novos grupos políticos emergiam, ambientes e contextos sociais se 
transformavam, verificou-se a busca de novos instrumentos, sustentáculos de uma 
identidade nacional e regional. O Maranhão, transformada sua forma de governo, 
necessitava de outros métodos políticos, rituais, símbolos oficiais, bandeira, hino, datas 
festivas, dentre outras ações expressivas de suas peculiaridades e coesão social (LACROIX, 
2007, p. 55). 

 
 

No caso da História do Maranhão, o sentido de formação identitária se aliou a uma concepção de 

singularidade. Para tanto, a disciplina enfoca elementos da constituição histórica do Maranhão, selecionados a 

partir de posturas políticas da parcela econômica e politicamente privilegiada da sociedade maranhense, 

representada pelos intelectuais que exerciam cargos públicos e posteriormente, por técnicos educacionais 

vinculados à política estatal. 

 

2 A MULHER NA ABORDAGEM SOBRE HISTÓRIA DO MARANHÃO 

 

No campo dos silenciamentos do currículo relacionados à história regional, outro elemento a ser 

desvendado, se refere às questões de gênero, especificamente, à forma como é retratada a postura feminina 

na sociedade. De modo geral, o discurso vigente apresenta a mulher no âmbito do determinismo biológico 

evidenciando sua desigualdade diante do homem. Contudo, é importante frisar o aspecto relacional entre 

homens e mulheres cada vez mais ressaltado na análise histórica que incorpora a categoria de gênero. 

Os estudos históricos voltados para a História das Mulheres e as relações de Gênero compreendem o 

aspecto cultural. Assim, evidenciam a posição histórica de minorias, isto é, grupos sociais até então, não 

considerados pelas análises acadêmicas tradicionais. Segundo Abrantes (2012), as pesquisas recentes que 

enfocam a mulher enquanto protagonista abordam questões referentes à educação, ao trabalho e a saúde 

feminina. Além desses temas, a abordagem da participação política da mulher surge objetivando a superação 

da perspectiva fundada na divisão dos papéis sociais que estabeleceu o domínio do espaço público ao homem 

e do espaço privado à mulher. 

No ensino de História do Maranhão destacam-se duas perspectivas de abordagem nas referências à 

mulher em obras didáticas. Há uma tradicional tendência à vinculação da mulher a questões míticas bem como 

nos discursos recentes, o destaque da força feminina no campo do trabalho. 
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Em toda a obra, Meireles faz apenas duas referências a mulheres em momentos distintos da 
história do Maranhão: invasão dos franceses e invasão dos holandeses. A representação 
feminina se dá através de uma mulher dócil, que apaziguava os conflitos. A participação 
efetiva de uma mulher na história do Maranhão, narrada por Meireles é contada por meio da 
lenda da Batalha de Guaxenduba. A outra mulher citada pelo autor tem um papel secundário 
quando da invasão dos holandeses no Maranhão, intercede por seu marido para que o 
mesmo não seja assassinado. Apesar do ato de docilidade por parte da mulher, nem sequer 
o nome da mesma foi mencionado. As mulheres estiveram esquecidas, ocupando papéis 
secundários ou como parte do imaginário popular (lendas) na escrita dos livros didáticos do 
Maranhão [...] Além de textos, destaca-se o desenho de uma mulher quebradeira de coco, 
quando a fala sobre o babaçu. A mulher encontra-se sentada ao chão dentro de um cocal, 
de pernas cruzadas, com a cabeça amarrada com um pano, o braço direito em punho, a 
segurar um cacete que serve para bater fortemente no coco junto ao machado, até que o 
mesmo seja partido ao meio, para assim, retirar as amêndoas. A imagem é de uma mulher 
forte, batalhadora que aguenta o sol quente e se dispõe a realizar um trabalho tão árduo. 
(COSTA, 2008, p. 35-36). 

 

No campo da política, a participação feminina ainda propaga concepções preconceituosas. Strinati 

(1999, p.193), alerta que “é preciso atentar para a subordinação das mulheres, em seu lugar econômico, 

envolvendo o patriarcado enquanto dominação masculina e desigualdade de poder entre os sexos”. A partir da 

desigualdade em relação ao homem, são difundidas visões estereotipadas de mulheres que obtiveram atuação 

nos espaços de poder. Enquadra-se nessa perspectiva no imaginário maranhense, os discursos sobre Ana 

Jansen2. 

Por sua atuação na sociedade maranhense em oposição à submissão da mulher, Ana Jansen tornou-

se uma lenda. Sua caracterização permeia a seleção de conteúdos regionais na Educação Básica a partir de 

uma abordagem mítica baseada nas representações sobre “Donana” no imaginário popular. Assim, a referida 

figura feminina é descrita com admiração à sua garra e temida pela sua crueldade. 

 

O que se sabe é que Donana era uma megera, cruel com os escravos, dominadora. 
Mandava matar todos aqueles que atravessavam seu caminho. Quando seus negros se 
revoltavam, ela mandava enterrá-los vivos ou atirava-os no poço de seu sítio no Bacanga. 
Não satisfeita com os amantes, reunia os melhores negros e dormia com mais de cem, numa 
mesma noite. Por isso que sua alma penada percorre as noites de lua cheia. Donana teve 
seus home, por alguns perdeu a cabeça. Açoitava e castigava seus negros, mas era também 
capaz da maior bondade praqueles que dava vida pelos seus (RIBEIRO, 1995, p. 15). 
 

                                                           
2
 Nascida em São Luís, capital do Estado do Maranhão em 1787, Ana Joaquina de Castro Muller 

Albuquerque, descendente de holandeses, alemães, italianos e portugueses era filha legítima de Vicente 
Gomes de Lemos e Albuquerque e de sua mulher D. Rosa Maria Jansen Muller. Após o seu primeiro 
matrimônio passou-se a chamar Ana Joaquina Jansen Pereira, e posteriormente, Ana Jansen Pereira Leite, 
em virtude do seu segundo matrimônio. Falecida no dia 11 de abril de 1869, com 82 anos de idade, sendo 
sepultada no Cemitério dos Passos. Após a Lei nº 294 de 22. jul.1870, que determinava o fechamento do 
cemitério por motivos de sua localização e questões ligadas a higiene, seus fósseis foram transladados para 
Capela do Senhor dos Navegantes anexada à Igreja de Santo Antonio, em São Luís – MA (NOVAES, 2012). 
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Enquanto mulher “à frente de seu tempo”, Ana Jansen foi criticada por ultrapassar as determinações 

vigentes: destacou-se no campo econômico, na vida privada não primou pela monogamia, educação para o 

casamento e família além de promover intervenções no setor político. “Devido sua personalidade forte, sua 

forma de atuar levou Donana a possuir inimigos poderosos e vingativos, tais como: “Cândido Mendes de 

Almeida, Francisco Sotero dos Reis e o Comendador Meireles que eram capazes de qualquer coisa para 

conseguir atingi-la” (NOVAES, 2012, p. 73). Ainda que não tivesse participação direta na vida política da 

província do Maranhão, à época constituída por homens, Ana Jansen evidenciou influências políticas de forma 

perspicaz nos negócios locais provocando ataques de seus adversários e a elaboração de um imaginário 

popular.  

 
Era muié bastante para enfrentar tudo aqueles home. Eles num  gostava disso e tentava 
acabar com Donana. Num cunsiguiro em vida, entonces se vingaram na morte. E a 
carruagem? Tu já viste? Esconjuro! Num gosto nem de lembrar não. Aquilo é coisa do 
Demo. A madrugada já vai alta. Nas ruas da estreitas, horas atrás repletas de gente e 
tomadas dos mais variados sons, não se vê viva alma. Bares fechados, nem mais uma 
cadeira nas calçadas. As rótulas dos sobradões cerradas. A cidade dorme. Apenas o poeta, 
sua musa permanecem na Praia Grande, sentados à mesa em frente ao bar. Silêncio é 
quebrado pelo murmúrio das ondas[...] Ninguém se move. Os olhares estão fixos no final da 
avenida em frente ao cais, onde surgem duas parelhas de cavalos negros. A lua reflete a luz 
prata no pêlo reluzente dos animais. Aparece então um corpo de uma carruagem, arreios de 
prata, portas brasonadas, portinhola dourada, forros de veludo vermelho-escuro, puxada 
pelo cocheiro de libré, empertigado, chicote na mão, tocando os animais. Os escravos que 
formam o cortejo estão amarrados por uma mesma corrente, que arrastam lentamente ao se 
moverem. Estão mutilados! Uns sem perna, outros sem braço, ou mesmo sem cabeça. 
Decepados! Seus gemidos são lamentos de dor, que quase não tem forças para expressar. 
Emitidos emum uníssono, soam como um canto fúnebre. Por entre as cortinas douradas da 
carruagem, o poeta vê a imagem fugaz de mulher branca, cabelos tão negros quanto o pêlo 
dos animais. Também negro é o vestido, justo, emoldurando a cintura fina, comprimindo os 
seios que parecem querer saltar pelo decote ousado. O colo nu tem um único adereço uma 
fita de veludo negro com um pingente de couro e diamantes, jóia artesanalmente desenhada 
em forma de brasão. Os cabelos, presos por um pente de madrepérolas e ouro, deixando os 
cachos caírem naturalmente até a altura dos ombros. Arrematando o rosto oval, do lóbulo 
das orelhas, pedem dois brincos, semelhantes ao pingente. Seu olhar é impenetrável, vazio 
de qualquer expressão (MARQUES, 2008, p. 19). 
 

 

A seleção de conteúdos em História do Maranhão aponta para uma perspectiva de sobreposição dos 

aspectos políticos e econômicos permeados por princípios ideológicos. A representação atribuída a Ana 

Jansen se destaca como elemento de retomada para abordagem da mulher na disciplina História do 

Maranhão. Assim, nota-se o silenciamento de conteúdos no âmbito do currículo, o que aponta para a 

necessidade de problematização do conhecimento histórico regional disciplinarizado.  

Diante do exposto, cabe ressaltar a necessidade de uma análise crítica que englobe a questão do 

gênero na programação curricular em História do Maranhão. A abordagem problematizante possibilitará 
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superar o silenciamento imposto à parcela feminina da população maranhense e suas ações na formação 

histórica do Estado. Com isso, desvelará aspectos do imaginário popular ressaltando a caracterização da 

mulher enquanto sujeito histórico e não somente pela postura de submissão. 
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Capítulo 26 

REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA 

 

Maria Aparecida Magalhães Veras1 

Anne Louise Ventura da Silva2 

 

Resumo 

O presente artigo tem por objetivo abordar o status de sub-representação e, em determinadas circunstâncias, a total 

ausência da mulher no cenário político que persiste nestes últimos cem anos e quais caminhos devem ser percorridos 

para que a mulher possa alcançar o grau de representatividade que merece, atendendo aos ditames estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988, a qual classifica o Brasil como uma democracia representativa. 

O estudo será enfocado em quatro capítulos dos quais no primeiro se abordará sobre política e gênero, no segundo será 

realizada uma contextualização histórica, dando ênfase as mulheres que protagonizaram a luta e os primeiros passos da 

representatividade feminina na política brasileira. 

No terceiro, falaremos sobre os reflexos da sub-representatividade feminina na política em outros setores da sociedade. 

No quarto e último será realizado um breve resumo sobre as ações afirmativas implementadas no Brasil, bem como, sua 

eficácia no que diz respeito ao alcance de um grau de representatividade feminina na política e, consequentemente, nos 

espaços de poder, de forma efetiva e expressiva no Brasil. 

Palavras chaves: representatividade feminina, politica, gênero. 

 

Abstract 

This article aims to address the status of absence and underrepresentation of women in the political scenario that has 

persisted for the past hundred years and what paths must be taken so that women can achieve the degree of 

representativeness they deserve, given the established dictates by the Federal Constitution of 1988, which classifies Brazil 

as a representative democracy. 

The study will focus on three chapters of which the first will address politics and gender, in the second a historical context 

will be carried out, emphasizing the women who led the struggle and the first steps of female representation in Brazilian 

politics. 

In the third, we will talk about the affirmative actions implemented in Brazil, as well as their effectiveness in terms of 

reaching a degree of female representation in politics and, consequently, in the spaces of power, effective and expressive 

in Brazil. 

Keywords: female representativeness, politics, genre. 

 

Introdução 

 

A luta feminina para conquistar espaço como um ser de direitos, de uma forma geral, não foi nada fácil 

e na política não seria diferente. 
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É fato, que a luta feminina por representatividade na Política tem sido enorme ao longo dos últimos 

cem anos, enquanto que as conquistas ainda têm sido, um tanto inglórias. 

A mulher, em todos os sentidos, foi, historicamente, considerada uma pessoa desprovida de vontade 

própria e de direitos. Não podia estudar, não podia sair de casa sozinha, não podia trabalhar fora do ambiente 

doméstico, não podia escolher com quem ia casar, votar e ser votada, então, nossa! Era algo inimaginável.  

A exclusão das mulheres na política é veraz em razão de um pensamento sexista, arraigado numa 

sociedade patriarcal, cujo domínio político era totalmente depositado nas mãos dos homens, excluindo 

totalmente as mulheres, com base na premissa, preconceituosa, de que as mulheres eram incapazes de atuar 

no meio político. 

No Brasil, já no início do século XX as mulheres deram os primeiros passos na busca pelo direito de 

exercer a cidadania e o movimento feminista foi extremamente importante nessa busca da mulher em ocupar 

seu lugar nos espaços de poder. Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz de 

representá-las completa ou adequadamente pareceu necessário, a fim de promover a visibilidade política das 

mulheres. Isso parecia obviamente importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida das 

mulheres era mal representada ou simplesmente não representada3. 

Mulheres como Nísia Floresta, Leolinda Daltro, Bertha Luts, Celina Guimarães, dentre outras, tiveram 

papel importante na conquista do direito ao voto feminino. 

Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo abordar a questão da representatividade feminina 

na política, fazendo uma contextualização histórica com ênfase nas figuras femininas importantes para a 

conquista do direito ao voto pela mulher, assim como as ações afirmativas implementadas ao longo do tempo e 

que contribuíram para ampliar a participação e o espaço da mulher no universo político e de poder. 

 

POLÍTICA E GÊNERO 

 

“Isso não é coisa de mulher”. 

Qual mulher nunca ouviu essa frase, dita tanto por homens quanto por mulheres? Sim, por mulheres e 

para outras mulheres. Tal afirmação era incutida em suas mentes como um mantra. 

São muitas as situações em que a mulher, em algum momento da sua vida, ouviu a referida frase, mas 

de todas elas acredito que a mais chocante de se ouvir, e que durante muitos anos, as mulheres ouviram é a 

de que “estudar não era coisa de mulher”. A maior parte das meninas não aprendia a ler. Passavam a 

                                                           
3
 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. 1ª ed. - Rio de Janeiro: Ed. 
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meninice entre o oratório e a esteira. Ensinavam-lhe, renda, bordados e costura. Esperava-se que fossem 

incultas, piedosas prisioneiras da casa (Del Priore, 2014, p. 19). 

Ora, se à mulher era negado o direito de estudar, por óbvio que, da mesma forma, ela não teria o 

direito de votar e ser votada, ou seja, isso também “não era coisa de mulher”. Sim, votar já foi um privilégio 

apenas dos homens e os argumentos contra o direito à mulher exercer o sufrágio eram no mesmo nível dos 

alhures citados, quais sejam, que a mesma não era capaz, pois era muito sensível e não gozava de prestígio 

suficiente perante a sociedade para exercer o direito ao voto, dentre outros.  

No Brasil, a Constituinte de 1890 foi a primeira em que houve uma grande discussão acerca da 

possibilidade do voto feminino. Em que pese a expressiva  discussão, não obteve aprovação e o direito da 

mulher ao voto não foi inserido, naquela ocasião, no texto constitucional e novamente, sob os mais esdrúxulos 

argumentos, dentre os quais, os de que, se a mulher pudesse votar “seria a dissolução da família brasileira; 

que “a mulher não possuía capacidade de exercer  sufrágio, pois não tinha o mesmo valor que o homem 

perante o Estado e a sociedade”. 

O movimento “as sufragistas” iniciado em meados do século XIX na Europa e Estados Unidos, 

começou a organizar-se no Brasil com a fundação do pequeno Partido Republicano Feminino em 1910, por 

Leolinda Daltro e Gilka Machado, o que representou um marco no sentido de difundir a ideia da participação 

feminina na política e a ideia causava horror na classe masculina. 

Algumas mulheres tomaram consciência de que as desigualdades profundas, em todos os aspectos, 

entre homens e mulheres, jamais seriam reparadas, enquanto não houvesse representatividade feminina no 

poder. Tal fato, motivou mulheres de todas as classes, raças e graus de instrução a unirem-se numa árdua luta 

pela conquista do direito de votar e ser votada. 

Composto por mulheres que ousaram enfrentar o desprezo de toda uma sociedade firmada no modelo 

patriarcal e que tinham em comum a exclusão do mundo político, o movimento sufragista experimentou uma 

grande vitória com o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte. 

Enquanto a nível nacional, o Congresso discutia a possibilidade de reconhecer o direito ao voto 

feminino, o estado do Rio Grande do norte foi protagonista no reconhecimento desse direito das mulheres ao 

editar a Lei nº 660, que no seu artigo 77 previa que “podiam votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos 

os cidadãos que reunissem as condições exigidas”. 

Em nível nacional, somente em 1933, com a aprovação do Código Eleitoral em 1932 (Decreto 21.076), 

a mulher alcançou o direito de votar e ser votada, cujo texto assim previa: 

Art. 2º “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste Código”. 
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MULHERES PROTAGONISTAS 

 

Algumas mulheres exerceram papel fundamental na luta pelo reconhecimento da cidadania feminina 

por meio do direito de votar e serem votadas. 

 

LEOLINDA DALTRO - Professora, indigenista foi a idealizadora do Partido Republicano Feminino, formado em 

1910, na capital federal. Sob a liderança de Leolinda de Figueiredo Daltro, foi a primeira associação criada com 

o objetivo específico de alcançar o reconhecimento da cidadania feminina. 

BERTHA LUTZ - Bióloga, deputada, uma das pioneiras do feminismo no Brasil, teve um papel extremamente 

importante na conquista do voto feminino. Fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF) 

em 1922, com o intuito de lutar pelos direitos da mulher dentre os quais, os direitos 

políticos. 

CELINA GUIMARÃES VIANA - Professora da cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte, foi a primeira 

mulher a alistar-se como eleitora no Brasil em abril de 1928, tendo se destacado, também, pelo ativismo na 

conscientização das mulheres sobre a importância do direito ao voto. 

LUÍZA ALZIRA SORIANO TEIXEIRA - Foi a primeira prefeita eleita no Brasil e na América Latina em 1928 na 

Cidade de Lages no Rio Grande do Norte. Bertha Lutz foi a responsável pela indicação de Luíza Alzira como 

candidata a prefeita. 

CARLOTA PEREIRA QUEIROZ - A médica Carlota Queiroz foi a primeira Deputada Federal eleita no Brasil em 

1934 pelo Estado de São Paulo. 

MARIA DO CÉU FERNANDES - Foi a Primeira Deputada Estadual, eleita em 1934 pelo Rio Grande do Norte. 

Durante seu mandato, conquistado em um clima de violência, realizava congressos feministas estimulando e 

defendendo a participação das mulheres na política. 

ANTONIETA DE BARROS - Jornalista, educadora e ativista. A eleição de Antonieta de Barros merece 

destaque, haja vista ter sido a primeira Deputada Estadual Negra eleita para a Assembleia de Santa Catarina 

em 1935. Ora, se para a mulher branca as barreiras para alçar destaque na política eram quase 

intransponíveis, imagina para uma mulher negra, num período em que a Abolição da Escravidão ainda era 

recente. 

EUNICE MAFALDA BERGER MICHILES - A paulista EUNICE MICHILES foi a primeira Senadora eleita pelo 

Estado do Amazonas em 1979. 

ROSEANA SARNEY - A primeira mulher eleita Governadora no Brasil foi Roseana Sarney em 1994. 

IOLANDA DE LIMA FLEMING - Nesse contexto vale observar que antes de Roseana Sarney outra mulher já 

havia governado um Estado Brasileiro, foi Iolanda de Lima Fleming que assumiu interinamente o governo do 
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Acre em março de 1984, em 1986 tornou-se a primeira mulher a governar um estado da Federação em razão 

do afastamento do governador Nabor Júnior para concorrer a uma vaga ao Senado. 

DILMA ROUSSEFF - Em 2010 foi a primeira mulher eleita como Presidente Do Brasil. 

JOÊNIA BATISTA DE CARVALHO - Foi a primeira indígena mulher eleita Deputada Federal no Brasil na 

eleição de 2018. 

 

Importante destacar que em mais de 190 anos de existência, pela primeira vez uma mulher indígena 

foi eleita deputada federal. 

 

AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE OU A SUB-REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA - 

REFLEXOS 

 

No presente estudo é possível observar que a sub-representação feminina no poder ou a sua ausência, 

tem reflexos em todos os setores da sociedade. Tal assertiva pode ser constatada nos números de mulheres a 

ocuparem cargos de comando no Judiciário, assim como, na própria iniciativa privada. 

Dados oficiais (TSE) demonstram que somente após mais ou menos 115 anos de existência do STF, 

uma mulher foi nomeada ministra daquele Tribunal no ano de 2000 que foi a Ministra Ellen Gracie, a qual 8 

anos após, também, veio a ser a primeira presidente da Suprema Corte Brasileira. 

Na mesma esteira o TSE somente após 67 anos de sua existência foi presidido por uma mulher, 

Ministra Cármen Lúcia. 

O Tribunal de Justiça do Amazonas de 1891 até os dias atuais, teve como presidentes apenas duas 

mulheres e essa é uma realidade em todos os setores do executivo, legislativo e judiciário. 

Na iniciativa privada o cenário é o mesmo. Dados do Movimento Empresarial pelo Desenvolvimento da 

Mulher informam que o Brasil é um dos três países do mundo que contam com apenas 10%, ou menos, de 

mulheres em Conselhos de empresas e em Cargos Executivos. 

 

AÇÕES AFIRMATIVAS   

     

Para apresentar e contextualizar a participac  a  o Feminina na Poli tica, a questa  o das cotas de 

representac a  o para mulheres e   algo primordial, portanto faz-se necessa rio em primeiro lugar definir o que sa  o 

as ac o es afirmativas, bem como relaciona  -las aos conceitos de igualdade e de minoria que servem de base 

para a sustentac a  o teo rica das cotas. 
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Neste sentido, segundo Sabrina Moehlecke4, ac  o es afirmativas sa o disposições que objetivam 

rechaçar a discriminac  a o por meio da compensac  a  o da desigualdade de oportunidades. Sa  o ac o es corretivas, 

volunta rias ou compulso rias, que pretendem eliminar desigualdades historicamente acumuladas, bem como 

reparar as perdas provocadas pela discriminac  a o e marginalizac a  o, garantindo a igualdade de oportunidades e 

tratamento. As açãoes afirmativas surgem a partir da necessidade de promover os grupos inferiorizados na 

sociedade, que neste caso especifíco são as mulheres e conferir-lhes uma prefere ncia a fim de assegurar seu 

acesso a determinados postos que, de outro modo, estariam deles exclui  dos total ou parcialmente. 

Na arena política, as primeiras ações afirmativas surgiram como críticas aos limites de inclusão do 

sistema representativo, porquanto os direitos legais básicos, que tratam sobre o voto e à representação política 

não se mostraram suficientes para reduzir a expressiva assimetria de espaços. 

Historicamente, as primeiras reivindicações no tocante às ações afirmativas, surgiram no processo 

preparato  rio para ida a   IV Confere ncia Internacional sobre a Mulher de 1995, em Pequim, assim sendo, a 

primeira lei reservou 20% de candidaturas femininas, e surgiu em setembro de 1995, Lei nº 9.100. 

Em 1997, a Lei nº 9.504, elevou para 30% as vagas reservadas para mulheres que desejam se 

candidatar, já em 2009, durante a minirreforma eleitoral, Lei nº 12.034, houve um avanço um pouco mais 

significativo, a palavra "reserva" foi substituída pela palavra "preencherá", assim sendo, pela própria semântica 

da palavra, tornou-se obrigatório o efetivo preenchimento do percentual de mulheres, dentro dos partidos 

políticos. 

Mesmo com o preenchimento obrigatório, conseguido através de uma ação afirmativa, pouco foi 

conquistado, até o ano de 2018, tínhamos apenas 10% de mulheres ocupando as cadeiras do nosso 

Parlamento, restando claro que apenas e tão somente o puro e simples preenchimento não é suficiente para 

fomentar a participação feminina efetiva. 

Por conseguinte, em maio/2018, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que os partidos 

políticos, a exemplo do preenchimento de 30% das candidaturas, devem também destinar ao menos 30% dos 

recursos de financiamento de campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, para financiar candidaturas 

femininas e do tempo de propaganda gratuita. 

Garantindo, por fim, que as mulheres mais do que participem do processo eleitoral, que possam 

participar de forma competitiva, para que as reservas de vagas possam, de fato, se converter em mandatos 

eletivos. 
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Conclusão 

 

Muito já se avançou, no entanto, a sub-representação feminina na política e até a ausência dela, ainda 

persistem nos dias atuais, a prova disso reside no fato de Estados, como é o caso do Amazonas, terem 

representatividade feminina zero, ou seja, o Amazonas não elegeu nenhuma mulher para o Congresso 

Nacional em 2018. A atual bancada do Amazonas, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado é cem por 

cento composta por homens. Como se explica isso? 

Apesar dos avanços, as políticas públicas para mulheres no Brasil ainda estão sendo ditadas por 

homens, é preciso, urgente e necessário, aumentar a representatividade da mulher nos espaços de poder e 

isso passa, necessariamente, por mais mulheres na política. Se as  ações afirmativas não estão sendo 

suficientes, precisamos fazer uma auto análise, tomar as rédeas do nosso destino, olhar ao nosso redor, seja 

na rua, na escola, no ambiente de trabalho, na família,  seja onde for, para identificarmos mulheres que nos 

representem, estimulá-las a participarem, efetivamente, da política ocupando de fato os espaços de poder que 

nos são devidos. 

Por fim, partindo da premissa básica que a Democracia é um meio de promover a justiça e a inclusão, 

assim sendo, já claro que o sufrágio universal é uma condição necessária, mas não suficiente para definir uma 

democracia pura, se o voto não estiver acompanhada de condições que propiciem a inclusão da maioria das 

pessoas no cenário político. 
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Capítulo 27 

ROMPENDO A INVISIBILIDADE DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

 

A luta da mulher pela autonomia no mercado de trabalho ao longo dos anos 

 

Veruska Wolney Schmidt 1 

 

RESUMO 
O presente artigo trata da busca incessante da mulher em romper com a sua invisibilidade no mercado de trabalho, uma 
vez que, por muito tempo, elas foram excluídas da versão oficial da história. Ao longo dos anos de pesquisa, nos estudos 
sobre a história das lutas dos trabalhadores no Brasil, as mulheres eram invisíveis, mesmo sendo elas uma fração 
expressiva da força de trabalho. 
Palavras-chave: Mulheres, trabalho, evolução. 
 
ABSTRACT 
The present article deals with the incessant search of women to break with their invisibility in the labor market, since for a 
long time they were excluded from the official version of the history. Throughout the years of research, in studies on the 
history of workers' struggles in Brazil, women were invisible, even though they were a significant fraction of the workforce. 
Key words: Women, work, evolution. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo abordará a busca incessante da mulher, ao longo da história, por igualdade de direitos no 

mercado de trabalho, devendo levar em consideração a sua luta por emancipação, seja no âmbito doméstico e 

individual, com a expressa recusa à ignorância e ao analfabetismo que lhes eram obrigados, seja no âmbito 

coletivo, com a luta e participação em causas libertárias. 

 

A LUTA DAS MULHERES AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

A igualdade sempre foi um valor procurado pelo ser humano, desde que se organizou em sociedade. 

Ela constitui base de sustentação dos direitos humanos, entre os quais se insere a democracia, elemento 

essencial da justiça. 

A história do trabalho da mulher se caracteriza pela luta por igualdade de direitos perante os homens 

ao longo dos anos, trajetória essa caracterizada pela coadjuvância e, muitas vezes, pela invisibilidade. 
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Durante o período colonial, tivemos algumas experiências de resistência feminina, mesmo com o fato 

de que a colonização portuguesa trouxe consigo o modelo da família patriarcal, que estabeleceu um sistema 

de dominação política ideológica e econômica sobre as mulheres.  

Como exemplo dessa experiência de resistência feminina nesse período, tivemos Nysia Floresta 

Brasileira Augusta, nascida em 1810 e que em 1832 publicou no Recife a obra Direito das mulheres e injustiça 

dos homens, obra que lhe deu o título de precursora dos ideais de igualdade e independência da mulher no 

Brasil. 

Durante a Primeira República, as diversas trajetórias femininas reivindicando voz e espaço na esfera 

pública trouxeram à tona embates sobre a condição feminina em diversas dimensões, constituindo 

transformações imensuráveis à nossa sociedade. 

Entre 1930 e 1945, as mulheres lutaram de forma ativa em grandes conquistas da sociedade, como na 

criação da Justiça do Trabalho e a formalização dos direitos trabalhistas e na conquista do direito ao voto 

feminino.  

Nesta época, tivemos como exemplo de resistência Bertha Lutz, uma das figuras mais importantes 

para o feminismo e a educação no Brasil. Bertha era bióloga e advogada, tendo se dedicado à política na luta 

pelos direitos das mulheres e foi uma das lideranças no movimento sufragista. Presidiu ainda a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino. 

Ainda nesse período, tivemos também Almerinda Farias Gama, que foi advogada, política, sindicalista 

e ativista feminista brasileira, considerada uma das primeiras mulheres afro-brasileiras a participar da vida 

política de seu país. 

No período entre 1950 e 1964, os ditos “Anos Dourados”, a luta feminina por direitos teve que ser 

ainda mais intensa, uma vez que foi nessa época que se teve acentuada as representações de gênero. Este 

fora o momento em que mais se impôs a idéia de que as mulheres nasciam para ser donas de casa, esposas e 

mães, dedicadas aos cuidados do lar e da família. Em contraposição a esse estereótipo, as mulheres cada vez 

mais passavam a compor a força de trabalho no país. 

A participação das mulheres nas mobilizações e lutas sociais se intensificou ainda mais, vide a criação 

do Jornal Momento Feminino, em 1947, sustentado pelo movimento de mulheres comunistas e voltado para a 

defesa da cidadania feminina. Nele havia destaque para as informações sobre os direitos trabalhistas das 

mulheres e para as denúncias sobre as más condições de trabalho. 

Em 1955, o Jornal passou a dedicar uma seção para publicar partes da legislação referente à proteção 

do trabalho das mulheres, chamada de “Direitos da Mulher”. 

Na época da Ditadura Militar, mesmo com todas as tentativas de silenciamento e um crescimento 

ainda maior da divisão sexual do trabalho que delegava às mulheres o dever de cuidado e uma vida fora do 
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espaço público, houve um aumento da taxa de sindicalização feminina e do número de operárias do setor 

industrial. Ou seja, as mulheres passaram a ocupar ainda mais os espaços de trabalho, porém sem que 

houvesse uma divisão de tarefas no âmbito doméstico. 

Durante o período da redemocratização, mesmo que ainda sendo consideradas como meras 

coadjuvantes da história, cada vez mais as mulheres passaram a ocupar setores originalmente exclusivos dos 

homens. 

Em 1986, aconteceu o Encontro Nacional Mulher e Constituinte, onde se tratou sobre diversos temas a 

serem levados como pauta das mulheres e que gerou a Carta das Mulheres aos Constituintes. Na Carta se 

abordava temas como família, trabalho, saúde, educação e cultura, sendo reivindicados direitos como 

amamentação, salário família, licença maternidade, igualdade salarial entre homens e mulheres. 

Entre os Governos Collor e FHC, houve um aumento considerável da participação feminina na 

População Economicamente Ativa (PEA), isso devido a uma série de fatores, como o empobrecimento da 

classe média, além da necessidade de arcar com os custos de educação e saúde, devido à precarização dos 

sistemas públicos de atendimento. Além disso, houve mudanças no perfil da família brasileira, como a queda 

da fecundidade e o aumento de lares chefiados por mulheres. 

No governo FHC, considerado de ideologia neoliberal, diante do contexto de acumulação capitalista, 

as formas de trabalho foram amplamente precarizadas, havendo um aumento da terceirização da mão de obra, 

que fora em sua maioria composta por mulheres, que eram subcontratadas a baixos salários, ficando claro o 

quanto este modelo fora prejudicial à luta das mulheres pela autonomia e pelo fim da desigualdade de gêneros 

no mercado de trabalho. 

É nesse contexto que surgem diversas ONGs feministas que projetavam, executavam e avaliavam as 

políticas de gênero. 

Durante os governos Lula - Dilma, momento em que houve a ascensão da classe trabalhadora, as 

mulheres encontraram uma chance para lutar contra o machismo e a exploração, tendo ampliado ainda mais a 

sua luta, surgindo a partir daí movimentos como a Marcha Mundial das Mulheres (MMM), o Movimento de 

Mulheres em Luta (MML) e a Marcha das Vadias. 

Destaque-se, nesse momento, a aprovação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), resultado da luta 

das mulheres pelo fim da opressão feminina no âmbito privado combinada com a ratificação do Brasil a 

tratados internacionais de proteção aos Direitos Humanos, além da Emenda Constitucional nº 72/2013 que 

estendeu aos trabalhadores domésticos, em sua maioria mulheres, os direitos já garantidos aos trabalhadores 

urbanos e rurais. 
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CONCLUSÃO 

 

A trajetória da mulher na luta pela igualdade de direitos no mercado de trabalho é marcada por muitas 

batalhas, sendo perceptível no histórico traçado que ainda serão muitas pela frente, ou seja, estão longe de 

terminar. Porém, negar a importância dessa luta nos direitos adquiridos em prol da sociedade e deixar de 

reconhecer que as mulheres foram e são tão protagonistas quanto os homens é negar a existência de fatos 

relevantes da história. 
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Capítulo 28 

TRANSBORDAMENTOS DE EROS SOB À PENUMBRA DA FEMINILIDADE: ENLACES ENTRE HISTERIA 

E SEXUALIDADE.  

 
Prof. Me. Sílvio Tony Santos de Oliveira 

(Universidade Federal da Paraíba; E-mail: <silviophoenix@hotmail.com>.) 
 

Orientador: Prof. Dr. Hermano de França Rodrigues 
 (Universidade Federal da Paraíba; E-mail: <hermanorgs@gmail.com>.) 

 

Ao longo dos séculos, a histeria se mostrou enigmática e resistente ao conhecimento científico. Desde os egípcios, mas, 

principalmente, nas culturas greco-romana, a hystera, como era conhecida inicialmente, sempre esteve imbricada com a 

sexualidade feminina, muito embora alguns de seus sintomas não apresentassem relações diretas com tal diagnóstico. 

Todavia, diante dos olhares perplexos de nomes da medicina clássica, como Hipócrates, esse fenômeno resistia a uma 

padronização ou suas formas de encenar as insatisfações femininas. No período do medievo, a igreja é incumbida do 

papel da medicina e, fazendo uso do discurso da salvação, considera os fenômenos histéricos como arquiteturas 

demoníacas erguidas sobre os pilares de uma sexualidade pecaminosa. Chegado o século XIX, a histeria começa a se 

desvincular das amarras da ignorância e do estigma marginalizado, a partir dos primeiros estudos de Jean Martin 

Charcot (1825-1893 e posteriormente com o jovem neurologista vienense Sigmund Schlomo Freud (1856-1939) que 

através de suas pacientes, estreita os laços entre o fenômeno de conversão e a feminilidade. Freud também se confronta 

com a irregularidade ou multiplicidades de manifestações sintomáticas, porém propõe a etiologia de tais manifestações a 

partir da história edípica de cada paciente. Através da interface literatura e psicanálise, propomos refletir acerca da 

arquitetura da feminilidade da personagem CDL, na obra A casa dos budas ditosos (1999), de João Ubaldo Ribeiro. 

Refletir a respeito de como se estabelecem os enlaces entre histeria e erotismo na estruturação psíquica da personagens 

é um dos motivos que nos motivam na formulação dessa pesquisa. 

Palavras-chave: Literatura, Psicanálise, Histeria Feminino 

 

Introdução: 

 

Ao longo dos séculos, a feminilidade1 tem se mostrado como algo a ser estudado de acordo com o 

contexto histórico em que está inserido. O conceito de feminino nas sociedades clássicas, por exemplo, 

apresenta distorções latentes em relação às visões sobre os estereótipos femininos do medievo, da 

renascença entre outros momentos históricos.  Assim, é bem verdade que ser mulher no século XIX não é o 

mesmo que ser mulher nos dias atuais. Cada sociedade impôs seu modelo ideal de feminino de acordo com 

suas necessidades e de acordo com os parâmetros do patriarcado vigente.  

Nos mais variados contextos sócio-historicos, a histeria esteve amalgamada a imagem do feminino. 

Nessa perspectiva, o fenômeno histérico esteve imbricado a sexualidade feminina e, na visão da medicina, até 

meados do século XIX, com o advento da psicanálise, o antídoto para esse mal do útero, como foi denominado 

                                                           
1
 A terminologia aqui empregada difere do termo feminismo ou movimento feminista. Feminilidade é o termo 

psicanalítico para se referir aos conjuntos de pulsões orais, anais, genitais, normalmente com tendência passiva e 

aspectos sócio-culturais que referenciam o conceito de feminino.  
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desde as culturas greco-romana até o período oitocentista, era o a cópula. O pênis era o remédio receitado na 

profilaxia desse fenômeno e essa visão perdurou por vários séculos.  

As histéricas de Freud, por exemplo,  não encenavam em seus corpos as mesmas metáforas corporais 

ostentadas pelas histéricas de Hipócrates, Platão ou até mesmo do Príncipe dos metódicos Sorános de Éfeso 

(Séc. I). Todavia, o fio condutor da sexualidade perpassa todas essas mulheres. Sendo assim, nossa pesquisa 

se debruça sobre a obra A casa dos budas ditosos (1999), de J. Ubaldo Ribeiro na qual vislumbramos o 

fenômeno histérico como aspecto constituinte da feminilidade da personagem CLB. 

Após receber algumas fitas com gravações em que a protagonista de 68 anos narra suas próprias 

aventuras sexuais desde a adolescência na fazenda dos avós, o autor da obra decide transcrever as narrativas 

que culminaram na obra que divide leitores e críticos com relação a veracidade dos fatos. As fronteiras entre o 

ficcional e real se confundem. A compulsão de CLB, em possuir inúmeros parceiros sexuais, diz mais do que 

aventuras eróticas, mas encena uma das múltiplas faces da sintomatologia histérica: a sexualidade compulsiva 

e exacerbada como forma de sanar as próprias faltas e angústias. Na próxima seção, tecemos algumas 

reflexões teóricas acerca das relações entre sexualidade e histeria.  

 

1-Histeria e sexualidade: fronteiras entre Eros e Thanatos 

 

Como dito anteriormente, a histeria se caracteriza como um fenômeno que não se manifesta a partir de 

uma regularidade de sintomas. Essa dificuldade de padronizar essas manifestações desafiaram a ciência ao 

longo dos séculos. A racionalização não conseguiu, de forma satisfatória, conceituar a Hystera de forma fixa e 

pragmática. Essa constante necessidade, até certo ponto, compulsória, que o homem apresentou 

historicamente, de definir plausivelmente a histeria, segundo Israel (1995) é vista como mais uma tentativa de 

moldar, reduzir o feminino a um conjunto ou modelo fechado.  

Essa posição da autora nos auxilia nas reflexões no que diz respeito ao posicionamento da ciência, ao 

longo dos séculos, sobre a etiologia da histeria ligada ao útero como forma de minimizar o caráter enigmático 

do fenômeno, mas também, como forma de não reconhecer a fragilidade de um corpo cientifico, dominado por 

homens, que se mostra confuso e ineficiente em descobrir a origem de toda uma gama de sintomas até então 

restrita ao feminino.  Em Estudos sobre Histeria (1895), Freud discorre sobre suas primeiras postulações com 

relação aos fenômenos histéricos vivenciados através de suas pacientes em Viena. Além das variações 

sintomáticas que estavam entre estrabismos, desmaios, delírios, afonia, cegueiras, paralisias motoras entre 

outras, o psicanalista vienense observa, através da hipnose e depois por meio do método da associação livre, 

que todos esses fenômenos apresentavam uma ligação com alguma experiência ou fantasia de caráter ou 

conteúdo erótico, normalmente relacionadas com as figuras parentais. Entretanto, a histeria e o erótico não 
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estabelecem suas imbricações apenas no âmbito dos sintomas de conversão simbolizados ou manifestados no 

corpo. Durante a relação médico/ paciente Freud observou o desenvolvimento do fenômeno de transferência 

no qual a paciente transfere inconscientemente para a figura do médico toda a pulsão erótica recalcada. Sobre 

isso, afirma-nos Freud: 

O fato do surgimento da transferência em sua forma cruamente sexual, quer afetuosa quer 
hostil, em qualquer tratamento de uma neurose, embora isso não seja nem desejado nem 
induzido pelo médico ou pela paciente, sempre me pareceu a prova mais irrefutável de que a 
fonte das forças impulsionadoras da neurose está na vida sexual... Quanto a mim, esse 
continuou sendo o argumento decisivo, além dos achados mais específicos do trabalho 
analítico. (FREUD Apud BRITTON, 2012, pag. 40) 

 

A psicanálise se desenvolveu como ciência e, com isso, autores pós-freudianos se debruçaram sobre 

os fusionamentos entre histeria e psicanalise. A histérica se apresenta como uma eterna insatisfeita não 

apenas nas relações com os outros, mas com relação ao próprio self. Essa insatisfação é levada também ao 

âmbito de uma sexualidade que se apresenta nebulosa e conflituosa, pois pode se dividir, ao mesmo tempo, 

entre um erotismo exacerbado e um rechaço da mesmo.  

A leitura de Nasio (1991) sobre a neurose histérica e sua sexualidade se mostra bem esclarecedora. 

De acordo com o autor, a sintomatologia histérica apresentaria duas vertentes de conversão que não se 

excluem, mas que uma se mostra mais latente na subjetividade do sujeito em relação a outra. Uma seria a 

conversão global que estaria ligada ao corpo todo, ou seja, essa manteria influência sobre a 

sexualidade/erotismo do indivíduo sobre seu corpo. Outra vertente seria a conversão restrita a uma parte do 

corpo logo um sintoma que se instala em locais mais específicos do corpo.  

Ambas conversões teriam em sua etiologia uma angústia arcaica que levaria o histérico a uma dupla 

conversão e expressão dessas insatisfações inconscientes. Nossa pesquisa apenas se debruçará sobre a 

conversão global, logo o erotismo do corpo, algo que, em alguns casos pode suscitar em um sujeito 

estigmatizado por um paradoxo, por vezes, inconciliáveis na sua vida sexual: uma erotização do corpo como 

um todo e uma certa resistência à erotização das zonas genitais.  

          Ao contrário do que se pensa no senso comum, a sexualidade humana não se restringe ao contato ou 

relação sexual através da cópula entre os órgãos genitais. E, com muita perspicácia, o histérico sabe discernir 

esse equívoco.  A necessidade de vivenciar o erótico está latente nas múltiplas pulsões que erotizam as 

diversas regiões do corpo. A sexualidade é vivenciada sim através de um corpo que encena as mais variadas 

formas de sedução. Eros habita o corpo histérico. Essa é a principal arma na arte de seduzir o outro. Assim, o 

que ocorre é um rechaçamento das pulsões ligadas a região genital. Algo que acarretaria em dificuldades de 

obtenção de prazer através das genitálias, aqui jaz Thanatos. 
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Não obstante, não se torna uma regra única e infalível que o sujeito apresente todos os sintomas 

histéricos de forma regular e homogênea. Aliás, essa foi a tentativa de Jean Martin Charcot e seus primeiros 

estudos na Salpetrieré.2 As conversões sintomáticas estão imbricadas com a história edípica e a subjetividade 

psíquica do indivíduo, ou seja, podemos vislumbrar sujeitos que podem apresentar um transbordamento 

libidinal em sua vida sexual, sem apresentar alterações nas pulsões genitais. Logo “é deste mundo sexual 

infantil, deste mundo inconsciente, desta realidade psíquica, que brotarão os sintomas psicopatológicos e no 

qual terá que transcorrer a genuína investigação psicanalítica.” (MAYER, 1989, pag. 24) 

Desta maneira, a neurótica busca uma perfeição no Outro que seria “as muletas” para lidar com sua 

própria falta. Mas que falta seria essa? Para responder a essa questão recorrermos às contribuições da 

referida autora, mas principalmente às primeiras experiências de Freud com as histéricas, pois “a mulher, diz 

Freud, é desprovida do pênis. É esse o motivo do sofrimento das neuróticas, o penisneid, a inveja do pênis. 

(ISRAEL, 1995, pag. 106) 

Tanto Nasio (1991) como Israel (1995) comungam da ideia de que a histérica sofre por suas fantasias 

arcaicas com a figura materna, supostamente fálica, ou como o próprio Nasio prefere se referir mãe-falo, que 

culminam em sentimentos de desilusão e ódio. Ao reconhecer no sexo oposto a presença do pênis/falo, a 

garotinha reconhece-se como (des) aparelhada daquilo que seria a fonte vigorosa de seu poder. A figura 

materna, também descoberta como não possuidora do falo, algo que gera o sentimento de engodo na criança, 

é concebida, pela menina, como a culpada de não lhe ter algo parecido com aquilo que o menino ostenta e lhe 

garante força e o faz se sentir poderoso. 

Através da sensualidade que lhe é intrínseca, a histérica busca, através de suas formas de sedução 

tanto corporais: sorriso, olhar, formas de andar, entonação de voz ou como adereços: roupas, maquiagens, 

penteados, a obtenção de um Outro que consegue se transformar metaforicamente em seu falo, adequando-

se, assim, momentaneamente, aos contornos da angústia, que se encontra nos pilares da Hystera.  

Assim, o feminino, movido por Eros e Thanatos amalgamados e metaforizados na histeria, faz uso de 

um conjunto de atributos e fatores, com a finalidade de encenar para seu público/pretendentes, um ser perfeito, 

seguro de si e acima de tudo detentor de uma capacidade sedutora formidável, mas que, na realidade, possui 

uma imagem autodepreciativa e insatisfeito. Vale salientarmos que não dimensionamos a histeria apenas em 

suas circunscrições patológicas como professa a ciência durante séculos. Associarmos Thanatos na 

constituição histérica diz respeito a busca incansável que o mesmo impõe ao indivíduo de caminhos tortuosos, 

pois todos são fadados ao fracasso, na tentativa de lidar com a tormenta da falta fálica. 

                                                           
2
 O hospital salpetriere se tornou referência mundial nos estudos neuro/psiquiátricos principalmente a partir dos 

estudos iniciados por Charcot em 1862.  
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Conforme discutido, os objetos sexuais da histérica adulta encenam suas fantasias primeiras e em 

cada objeto busca obter novamente a possibilidade, fadada ao fracasso, de obter o falo que lhe foi negado em 

ambos períodos do Édipo. A seguir, discorremos acerca da sexualidade da personagem CDL e como se 

arquitetura a problemática da histeria em suas aventuras sexuais. 

 

2-(Des) amparo e prazer na angústia histérica: luxuria de corpos arquiteturas de feminilidades: 

 

Quero que as mulheres fiquem excitadas, se identifiquem comigo, queiram me comer e 
comer todo mundo que nunca se permitiriam saber que queriam comer, quero criar um clima 
de luxúria e sofreguidão. (A CASA DOS BUDAS DITOSOS,1999, p. 131) 

 

Transgressiva, subversiva, insurreta esses são apenas alguns adjetivos, que de forma bem limitada, 

podem caracterizar a personagem CDL. A senhora de 68 anos, segundo a própria, nos apresenta um arquétipo 

de feminino que vai de encontro com os paradigmas patriarcais vigentes e cristalizados a séculos na sociedade 

ocidental. Uma mulher que, acima de qualquer coisa, rechaça o modelo submisso de mulher e ascende o 

erotismo feminino acima de tabus religiosos, culturais e morais. A protagonista tem sua origem em um berço 

familiar, por muito, contraditório em suas práticas e ideais. Criada no seio de uma família de crença católica 

fervorosa, teve rígida educação na companhia dos avós e pais. Entretanto, a estruturação familiar se 

apresentava em ruínas com relações de traição da mãe em relação ao pai e por abusos sexuais que a 

personagem, quando criança, sofria do seu tio. Assim, nesse contexto, ergue-se um modelo de mulher que, 

vivenciando sua sexualidade, vai ao encontro de valores sócias inquestionáveis, e ao fazê-lo, denuncia as 

estruturas morais deterioradas e hipócritas quanto ao sexo.  

A histeria é um fenômeno, que por ser constituída por múltiplos sintomas, apresenta-se conflitante 

diante de uma categorização científica que busca normatizar suas várias manifestações. O transbordamento 

libidinal se exterioriza, como sintoma de conversão, tão quanto as afonias, estrabismos, paralisias, desmaios 

encenados pelas múltiplas mulheres ao longo dos séculos como forma de ostentar um feminilidade que se 

confronta com a estrutura patriarcal regente desses contextos sócio-históricos. Não é à toa que, para Kehl 

(2017), a histeria se apresenta ora como um refúgio, ora como uma forma de subversão de valores que 

aprisionam a mulher em um estereótipo de feminilidade que atende a manutenção da ordem patriarcal. 

Sendo assim, além de encenar um falta, uma angústia fálica normalmente gerada no período edípico, 

a histeria entorna as delimitações de uma patologia e se condiciona como umas das múltiplas facetas da 

feminilidade. Na personagem do corpus, essa realidade não se distancia desse panorama: CDL ao mesmo 

tempo que narra suas aventuras sexuais, denuncia a hipocrisia com o qual a sexualidade é vista pela 
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sociedade patriarcal. O desejo erótico da personagem, assim, configura-se como uma reação diante de um 

conceito de sexualidade ligado à heteronormatividade, ao prazer masculino e ao sexo como procriação.  As 

cenas a seguir denotam de um feminino histérico que, através de seus extravasamentos libidinais, confronta e 

questiona valores cristalizados do patriarcado: a família, a religião e a relação sexual heteronormativa. A cena 

a seguir descreve uma relação sexual da personagem com seu irmão consanguíneo, ou seja a consumação do 

incesto. Vejamos como se desenvolve a narrativa: 

Fiz isso muito (...) eu e uma amiga, por exemplo, curtimos intensissimamente uma noite que 
passamos com meu irmão Rodolfo e na qual, entre outras coisas, ficamos ambas de rabo 
para cima, para ele nos penetrar alternadamente. E Rodolfo era Rodolfo, fodeu as duas a 
noite inteira em todos os buracos e fez questão de não ser grosseiro e esporrou também nas 
duas. (A CASA DOS BUDAS DITOSOS,1999 p.115) 

 

A bissexualidade é algo bastante marcante na estrutura histérica. Os conflitos arcaicos conflitos 

identificatórios vivenciados no período edípico ressurgem, ou melhor, continuam a serem manifestados na 

sexualidade adulta. As funções materna e paterna, as quais são para o sujeito suas referências de feminilidade 

e masculinidade, encontram-se, digamos, fragilizadas. Assim como afirma Freud (1905) que a pulsão não é 

definida pelo objeto, o histérico tem um propensão a viver uma conflituosa identificação quanto a sua própria 

sexualidade, podendo direcionar sua pulsão erótica para uma bissexualidade.  Outro aspecto é a interdição ao 

incesto que não se efetivou. Costa (2010) ao fazer referência à teoria lacaniana sobre o Édipo, afirma que a Lei 

paterna representa, além da inserção do sujeito no campo do simbólico, ou seja da linguagem, também se 

configura como a inserção do sujeito na Lei do interdito do incesto. Todavia, ao que nos parece, essa lei, 

também chamada de Nome do pai, não se efetivou de forma satisfatória para a personagem, principalmente 

pela fragilidade como o pai real é descrito na narrativa.  O significante, aqui utilizado por CDL para contornar 

sua falta, é o de ser a amante ou mulher do irmão. A cena a seguir metaforiza o confronto entre o sagrado e o 

profano. O questionamento deste sobre aquele: 

Eu adorava quando podia ser ir como mulher de padre Pat, porque ele era excelente marido 
e companheiro (...) ele ensinava as coisas mais escabrosas, fazendo as caras mais 
inacreditáveis, e eu ali, batalhando pelo Oscar de coadjuvante, aprendi muito com ele 
também. Às vezes ficava sentada com a boca junto ao pau dele, assistindo transportada a 
ele bater uma punheta para, na hora de gozar, dirigir o jato à minha boca aberta. (A CASA 
DOS BUDAS DITOSOS,1999, p. 108) 

 

Obviamente, o deslocamento feminino aqui utilizado por CDL é para a mulher profana que seduz 

aquele que seria, supostamente, o representante do sagrado através daquilo que o sagrado mais ostenta como 
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virtude: a inocência. CDL se apresenta como aquela que não possui todas as habilidades eróticas e se coloca 

como a aprendiz do parceiro. Aquela que deveria ser iniciada. Torna-se redundante afirmar que, mais uma vez, 

sua sexualidade aflorada se apresenta como questionadora do patriarcalismo através de um dos seus pilares: 

a igreja.  

3- Conclusão 

Através de um discurso marcado pelo erotismo, o corpus apresenta um arquétipo feminino que busca, 

na ânsia compulsiva de devorar sexualmente corpos, as sustentações tanto psíquicas como de um modelo de 

feminilidade. O transbordamento libidinal de CDL se insinua como seu sintoma histérico da personagem. Fato 

que se efetiva a partir da sua falta fálica, mas, principalmente, como forma de subversão de um modelo de 

feminino imposto pelo patriarcado e que é rechaçado pela personagem.  
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Capítulo 29 

VOZES DE RESISTÊNCIA: PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO E O PODER DA AUTODEFINIÇÃO 

 

Rebeca Kelly Gomes da Silva 

rebecakelly3@gmail.com 

 

O Brasil é um país marcado em sua constituição por três estruturas de opressão: patriarcado, 

capitalismo e racismo. É possível afirmar isso ao observar os indicadores sociais e como uma parcela 

específica da população brasileira constitui os índices mais alarmantes em relação à educação, saúde e 

trabalho, por exemplo. Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro são teóricos que trazem à tona esse 

debate e refletem sobre as desigualdades sociais em nosso país e as implicações de tais opressões na vida da 

população negra. 

Estilhaçar a máscara do silêncio, como alerta Conceição Evaristo, torna-se fundamental para revelar 

que o racismo existe no Brasil e que se constitui um fenômeno que pode ser compreendido a partir de três 

concepções: individualista, institucional e estrutural. A perspectiva individualista refere-se a uma análise 

psicológica do fenômeno, centralizando em uma questão comportamental, moral e ética, o que se revela 

limitante por não aprofundar as dimensões históricas, políticas, econômicas e materiais (ALMEIDA, 2019).  

Por sua vez, a perspectiva institucional apresenta que o racismo não é uma questão apenas de 

comportamento individual, mas que diz respeito às dinâmicas de instituições. Ou seja, as instituições de poder 

refletem as ideologias dos grupos dominantes, manifestando dessa forma o racismo. A perspectiva estrutural 

explica o porquê das instituições reproduzirem o racismo, apresentando que as instituições agem conforme a 

estrutura social, isto é, a ‘’[...] reprodução da sistêmica de práticas racistas está na organização política, 

econômica e jurídica da sociedade. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, 

econômica e jurídica’’ (ALMEIDA, 2019, p. 50). Sendo assim, compreende-se o porquê da população negra 

ocupar as taxas mais altas em relação à mortalidade e os índices mais baixos nas áreas educacionais de 

trabalho. Além disso, o racismo também atravessa a constituição da subjetividade dos sujeitos e a construção 

e expressão da nossa afetividade (FANON, 2008; SOUZA, 1983). Nesse sentido, fundamentando no 

pensamento feminista negro, proponho refletir sobre os processos de luta das mulheres negras presentes na 

música Espelho, escrita e interpretada pela cantora Nayra Lays.  

O Pensamento feminista negro refere-se à ‘’um pensamento social concebido para se opor à 

opressão’’ vivenciada pelas mulheres, as quais enfrentam uma situação histórica de sistemas de opressões 

interseccionais de raça, gênero, classe, sexualidade, por exemplo (COLLINS, 2019, p. 42). É uma teoria social 

crítica que possibilita mulheres negras como agentes políticos na construção de concepções teóricas e de 
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ação política (Borges, 2016). Nessa perspectiva, são consideradas intelectuais não apenas as mulheres 

negras inseridas no contexto acadêmico, mas também as mulheres negras que atuam em outras áreas de 

produção de conhecimento, como por exemplo, nas artes, na música (COLLINS, 2019; DAVIS, 2017).  

Sobre essa questão da música, Davis (2017) retrata que é uma das formas que possibilita a tomada de 

consciência da população negra, pois expressa uma linguagem de luta, de resistência e de afirmação política. 

Assim, a música é um espaço em que vozes como as das jovens mulheres negras são ouvidas e podem servir 

como uma forma de enfrentamento às imagens de controle, aos estereótipos socialmente atribuídos às 

mulheres negras.  No contexto brasileiro, Gonzalez (1983) identificou três imagens de controle, embora não 

utilizasse esse termo desenvolvido pela Collins (2019): a mulata, a doméstica e a mãe preta, as quais 

contribuem com a perpetuação de um processo de exploração e desumanização desse grupo. O poder da 

autodefinição colabora com o enfrentamento de tais imagens perpetuadas pelos sistemas de opressão e a 

construção da consciência coletiva dessas mulheres negras e a definição delas sobre si próprias (COLLINS, 

2019).  

No álbum Orí, lançado em 2017, a cantora e compositora Nayra Lays nos apresenta diversas faixas 

sobre trajetórias e vivências de lutas de mulheres negras. Na canção Espelho, segunda faixa do álbum, a 

cantora expõe processos de resistências das mulheres negras, sendo possível identificar temas como 

ancestralidade, denúncia ao racismo e ao colonialismo, expressando as marcas dos sistemas de opressão na 

construção da subjetividade de mulheres negras e tomada de consciência: 

 

Queriam uma história 

De submissão pra mim 

Mas aprendi 

A não me culpar 

Por sonhar sem freio 

 

Nos versos supracitados, a compositora revela essas marcas de opressão e como a sociedade impõe 

sobre as mulheres negras um local de servidão, submissão, mas ela enfrenta essa atribuição e diz que, sonha, 

sem culpa, ou seja, expressa sua resistência frente à dominação imposta. Ainda nessa música, apresenta que 

as jovens são silenciadas, esvaziadas, trazendo à tona as implicações na subjetividade desses sujeitos que 

têm uma ‘’força herdada’’, a ancestralidade que expressa história, afirmação política e o legado de luta:  

 

Irmã, esteja atenta 

Conhecer as regras 
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Desse jogo 

Que só nos prejudica 

Nos dá a condição 

De repensar as trilhas 

Então repenso 

E rego a força interior 

Pra que a minha essência não 

Vire deserto 

 

Nos versos citados acima, Nayra Lays instiga para a tomada de consciência e da reafirmação da 

ancestralidade que impulsiona as mulheres negras a resistência, sendo possível identificar a discussão de 

Davis (2017) sobre a música como uma forma de ação política, pois expressa os anseios, mas também as 

lutas da população negra. Como discutido por Almeida (2019), o racismo é estrutural e, sendo assim, perpassa 

também a construção de nossa autoestima: 

 

Eu nasci linda 

E hoje sei 

Quem me ensinou 

O contrário! 

Nascemos lindas 

E hoje sei 

Quem ensinou 

O contrário 

 

Em tais versos estão presentes como a estética negra não é tida como bela (pelo grupo dominante: a 

branquitude) e o empoderamento que marca o processo de conscientização, nesse caso sendo expresso 

através da afirmação estética e de seus símbolos corpóreos que passam a ser vistos como belos a partir do 

enfrentamento ao racismo. Ainda sobre a tomada de consciência, a compositora afirma: 

 

Então 

Observe sua mente 

Alma e coração 

Permaneça viva 
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Busque sua proteção 

Uma vez que acordar 

Saberá 

Que não tem 

Mais retorno 

 

Assim, revela-se o poder da autodefinição das mulheres negras (COLLINS, 2019) e a importância da 

música nessa trajetória de luta. Nayra Lays é uma jovem mulher negra e retrata na canção esse processo de 

resistência das mulheres negras, apresentando as dores, as marcas do racismo, mas também como um 

espaço de descoberta, de conscientização e de construção de sonhos.  
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Capítulo 1 

A LUTANTE RELUTANTE 

Vanessa Seugling Galves 

 

Eu poderia iniciar este singelo artigo comentando os grandes feitos de personalidades reconhecidas 

mundialmente: Margareth Thatcher, Cleópatra, Marie Curie, Anne Frank, Nadia Comaneci, Helena de Tróia, 

Virgem Maria, Fernanda Montenegro, Joana D’arc, Simone de Beauvoir, Ayn Rand, Frida Kahlo e ainda a doce 

e forte Zilda Arns. 

São tantos nomes, tantas mulheres incríveis que poderiam servir de exemplo, mas por que não 

voltarmos ao início? 

Não viemos do pó! Não fomos feitas da argila da Terra. Fomos moldadas a partir de uma costela. 

Derivamos de uma criatura vivente, com alma e graça. Essa é a origem Cristã da mulher. Talvez por isso 

temos nosso sexto sentido aflorado, como um benefício extra, um aprimoramento. 

De acordo com essa crença, a mulher foi criada para ter seu lugar ao lado do homem, nem abaixo, 

nem acima, nem à frente, muito menos atrás. Ao lado.  

Dizem que, a partir do pecado original, a tal mordida na maçã proibida, Deus pôs a mulher na condição 

de subjugada ao seu companheiro. Isso fez com que sua vida passasse a ser devota ao seu esposo, e por 

milênios a fio, suas descendentes sofreram e sofrem por seu pecado. Como se Adão não tivesse pecado 

também! Mas será mesmo essa a verdadeira história? A tentação dominou Eva, induzindo-a a pecar e assim, 

desestabilizou o Éden a ponto de causar a expulsão do casal do paraíso? 

Ignoremos essa dúvida, pois nunca haverá uma resposta. 

Há quem acredite que somos filhas de Gaia, a Mãe-Terra, e por isso herdamos a capacidade de gerar 

vida. Em nosso ventre desenvolvemos filhos e filhas, e somente às garotas é repassado a capacidade 

ancestral de intermediar o concreto com o abstrato, o culto e o inculto, a luz e as sombras. A magia que circula 

entre as mulheres e seu domínio no sobre-humano é sutil aos olhos. Disfarçado de fraqueza, do nada surge 

uma imensa força, capaz de construir e igualmente capaz de destruir.  

Todavia, essa crença também não será explorada a fundo neste artigo. 

Falarei apenas do que podemos sentir, sem nomear ou catalogar religião. 

Mulheres podem sentir a plenitude do cosmos. Podem perceber no céu, olhando para as estrelas, ou 

mesmo no gotejar de suor de orvalho numa folha de Melissa, que existe uma força muito maior do que nós. 

Uma força que rege nossas vidas, um laço eterno com a criação. Basta ficar em silêncio e se conectar com seu 

íntimo para se sentir completa. Mulher! 

Sara, Joana, Maria, Elizabeth, Ana, Carmen. Mulheres tem desejos, tem sonhos.  
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Existe na sociedade atual uma mulher que não é julgada? Acima de seus próprios quereres, impõe-se 

a mão dominadora da sociedade, que dita conduta moral, social, econômica e psicológica. As lutas e rebeliões, 

principalmente dos últimos séculos, tem tido certo êxito na conquista de direitos, porém, ainda existe uma 

gritante disparidade de igualdades entre os gêneros.   

A mulher pode votar, mas poucas querem se candidatar aos cargos públicos. 

A mulher pode ornamentar seu corpo e ter autonomia sobre ele, e ainda assim, os casos de agressão 

e feminicídio nunca estiveram em patamares tão altos como divulgado nos últimos anos – parece-me que na 

realidade, os níveis sempre foram estes, mas somente com a possibilidade de divulgação contemporânea 

tomamos conhecimento da gravidade do assunto. 

A mulher tem direito à educação tanto quanto os homens. Infelizmente, quanto mais informações, 

menos prática. É inaceitável que, com fartura de conhecimento, tantos programas de controle, ainda assim a 

gravidez precoce (cada vez mais jovem) acaba por ser o principal motivo de afastamento de nossas 

adolescentes do mundo acadêmico.  

A mulher pode trabalhar sendo tão qualificada quanto o homem, ser mãe de família e a principal 

responsável pelo sustento do lar, e isso não a faz ter rendimentos financeiros acima do proposto ao homem, 

para mesmo nível e função – ao menos para a grande massa. 

Logo, percebe-se que na condição social, faltam muitos andares para se subir na conquista de direitos. 

Corrijo-me: Esses direitos já foram conquistados! O que falta é pô-los em prática, de forma orgânica.  

Não suficiente tantas imposições incutidas na sociedade através dos séculos, a mulher de hoje ainda 

se vê obrigada a se enquadrar em modelos estéticos desrespeitosos e, muitas vezes, desumanos. O pior é 

saber que neste caso, quem impõe as circunstâncias são as próprias mulheres, que julgam a próxima, 

apontando suas rugas, gordurinhas extras, madeixas grisalhas, escolaridade inferior, cor da pele, enfim, 

críticas ridículas, que muitas vezes vêm disfarçadas, na forma de ostentar o que elas mesmo tem ou são, 

exibindo uma qualidade própria como superior. Essas mulheres passam por carrasco das demais. Mal sabem 

que com essa atitude, fará com que a luta por seu próprio ideal de beleza seja cada vez mais cruel. Dessa 

forma, ao invés de feminilidade, caminhamos a passos largos em favor do objetivismo do corpo. Quem não 

cumpre os requisitos, ficando fora do padrão aceitável, muitas vezes torna-se triste e até depressiva, prefere se 

esquivar do convívio social, como se não houvesse beleza e graça na individualidade. Como se a essência 

fosse inferior ao recipiente. 

Letícia, Rebeca, Lívia, Adélia, Marcela. Mulheres tem medos e tem angústias.  

São tantas as necessidades imediatas a serem satisfeitas, que o alvo a longo prazo acaba por turvar. 

Precisa estudar. Precisa trabalhar. Precisa ser bem-sucedida. Precisa casar. Precisa ser mãe. Precisa 

ser dona de casa. Precisa... Pare! Existe ali um ser humano, carregado de capacidade e habilidades, mas que 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 222 

 

também receia, tem suas dúvidas, tem seus próprios desejos. A incerteza perneia suas ações, e nem sempre o 

que é comum ou conveniente, será o melhor para o indivíduo. Mulheres se adaptam. Entretanto, suas atitudes 

mais certeiras advêm de reflexão profunda entre o seu ser e a força que o inspira espiritualmente. Ceder aos 

compromissos impostos não trará satisfação pessoal. Certamente fará um acumulo gradual de frustrações, que 

com o passar dos anos transbordará, trazendo à superfície algo ruim, seguido de uma tardia descoberta: a sua 

essência é o que há de mais importante! 

Alana, Josefa, Teresa, Catarina, Valéria. Mulheres são poderosas. 

Muito se fala em empoderamento feminino. Mas o que é isso afinal? Um movimento que visa garantir o 

direito de participação em todas as esferas da comunidade. Onde haja seres humanos, que tenham os 

mesmos direitos e capacidades. Ora, já debati a questão anteriormente. Pretendo tratar da forma mais divina 

de empoderamento. 

Empoderamento não é poder fazer sexo sem engravidar, trabalhar em cargos de alto nível hierárquico, 

modelar o próprio corpo conforme disponibilidade de mercado, muito menos se embriagar sem ter de dar 

satisfação a quem quer que seja. Não é chegar ao cargo político máximo de um país, ou conquistar os 

mesmos prêmios internacionais que homens. Historicamente temos casos notáveis dessas conquistas 

pessoais – que ajudaram a alavancar o reconhecimento intelectual da mulher e serviram de exemplos em todo 

o mundo, mas que, para a mulher comum, pouco auxiliou. 

O verdadeiro empoderamento feminino é reestabelecer em si o poder da criação e destruição, dominá-

lo e saber usá-lo de forma consciente, priorizando o bem, construindo hoje a solidez para o amanhã. 

É saber que a condição mulher pode edificar a família e a pátria. Ora, quem forma nossos filhos? 

Quem ensina e orienta os homens de como devem tratar uma mulher? Por mais que o pai instrua um filho 

homem, quem define sua conduta é primeiramente a mãe. Como impõe o respeito do esposo, como o respeita, 

como trata as pessoas ao seu redor. Está em suas mãos definir seus futuros passos. 

Nos dias atuais, a mídia controla as pessoas para conduzi-las conforme exigências mercadológicas de 

tal forma que a decisão de permanecer no lar e cuidar de seus filhos está se tornando heresia.   

Talvez esteja no momento de uma reflexão sincera sobre o verdadeiro Ser Mulher. 

Alice, Cristine, Rafaela, Emanuelle, Nice. Mulheres, ontem, amanhã e sempre!   

Ao carregar resquícios do pecado de Eva, conjuntamente a mulher traz a sua força e a dignidade de 

enfrentar o mundo desconhecido, que por vezes se apresenta tormentoso e noutras, divino. 

Ao se conectar com a Mãe-Terra, Gaia, pode manipular elementos conforme seu deleite. 

Mulheres não são santas, não são pecadoras. Mulheres são filhas, são mães, são amantes. Mulheres 

podem e devem decidir seus passos. Assim é. Assim será. 
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Capítulo 2 

AS MULHERES MUÇULMANAS REALMENTE PRECISAM SER SALVAS? 

Uma resenha sobre o texto de Lila Abu-Lughod  

 

Luana Brandt F. Santos  

 

 “Tornamo-nos politizadas acerca de raça e classe social, mas não em relação à cultura” 

(465, Lila Abu-Lughod) 

 

Lila Abu-Lughod é uma antropóloga americana, em seu artigo “as mulheres muçulmanas realmente 

precisam ser salvas? ” Ela investiga a imagem das mulheres muçulmanas na sociedade ocidental. Um dos 

pontos levantados, é a utilização da narrativa de salvar essas mulheres, em que o foco internacional dessa 

questão acaba perpetuando a ideia racista de que as sociedades muçulmanas são barbaras. Além disso, 

observa-se que, os ocidentais ficam reafirmando suas narrativas como forma de justificar as intervenções 

militares nos países do oriente médio. Narrativas estas que tentam explicar os ataques à países do oriente 

médio com frases de “estou levando a democracia para X lugar”, em especial os Estados Unidos, nos quais 

sempre querem intervir nesses países. É fato que a democracia talvez não esteja perpetuando inclusive no 

próprio país que vivemos e temos aliança, há ainda uma ideia de imperialismo por trás e dentro dessa dita 

Democracia ocidental, porém está última é um tema para ser tratado em um outro texto.  

Voltemos para a primeira parte do artigo aqui mencionado, no qual trarei de forma breve. O texto inicia 

com um questionamento, um tanto quanto generalizador e preconceituoso, “as mulheres muçulmanas acreditam 

em ‘x’? O islã permite ‘z’ para as mulheres? ” (453, Lila Abu-Lughod) daí a autora questiona, será que se essas 

questões fariam sentido se substituísse por “cristãs” ou “judias”? Essa ideia de sempre querer julgar— nesse 

caso as mulheres muçulmanas — a cultura de povos/sociedades que não são ocidentais, só demonstra como 

os ocidentais ainda querem manter a ideia de soberania sobre as outras sociedades e culturas. Principalmente 

ao se analisar a outra sociedade, sem antes olhar para o próprio eixo, que nesse caso, as mulheres feministas 

ocidentais que julgam/problematizam e apoiam a ideia de salvação das mulheres muçulmanas, sem antes olhar 

para as próprias formas de opressão que são submetidas. É uma hipocrisia, na minha opinião, querer julgar o 

modo como as muçulmanas se vestem, de burca ou véu, e ainda sim se submeter a “tirania da moda” em que 

muitas dessas mulheres, acreditam que devam seguir para ser socialmente aceita no meio em que estão 

inseridas, ou pior ainda, porque homens determinam o modo como irão se vestir, para não parecerem vulgares, 

ou desconexas, ou qualquer outra coisa que imponha o tipo de vestimenta — a famosa tirania da moda. 
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Ainda assim, essas ideias são admiráveis para programas de notícia, já que há um recurso consistente 

ao cultural, como se sabendo algo a respeito dessas mulheres, do Islã ou do significado de um ritual religioso, 

ajudasse a entender o ataque ao World Trade Center em Nova York e ao Pentágono, ou entender como o 

Afeganistão foi dominado pelo Islã. A questão mais urgente é saber sobre a cultura daquela região, 

principalmente suas crenças religiosas e o tratamento em relação às mulheres, do que explorar a história e o 

desenvolvimento dos regimes repressivos nessa região e como os Estados Unidos adquiriu um papel nessa 

história. Ora, não é de autonomia de cada Estado saber como lidar com o seu país, dentro das perspectivas dos 

direitos humanos — este que foi formulado majoritariamente por homens brancos ocidentais, não havendo 

representações de populações indígenas, muçulmanas entre outras culturas¹ — Porque então, uma outra nação 

que não tem “nada” haver com aquela outra nação, coloca seus militares com a suposta justificativa de ajuda 

humanitária? 

Nesse ponto de vista, observa-se como as mulheres muçulmanas, em particular as afegãs, são tão 

cruciais para entender o modo de cultural de explicação. Em geral, o discurso utilizado por Laura Bush, 

demonstrou a mobilização efetuada pela “Guerra contra o terrorismo”; de um lado arruinou distinções 

importantes que deveriam ter sido mantidas, em que associou o Talibã e os Terroristas, em que se tornou 

segundo Lila Abu-Lughod, um tipo de identidade de monstro hifenizada. Depois houve o obscurecimento das 

causas separadas: “no Afeganistão, da continuada desnutrição feminina, pobreza e saúde precária, e suas mais 

recente exclusão, sob o Talibã, do emprego, da educação e das alegrias de utilizar esmalte nas unhas” (p. 454). 

Do outro lado, o discurso reforçava as divisões entre os ‘povos civilizados pelo mundo’ que faziam partir os 

corações pelas mulheres e crianças do Afeganistão, e os Talibãs-e-os-terroristas, que “querem impor seus 

mundos sobre o resto de nós”. 

Como que as antropólogas, feministas nesse caso, iriam discutir o problema da diferença em um mundo 

globalizado, em relação à política do véu? É fato que no senso comum, que o símbolo de opressão feminina no 

Afeganistão é a utilização da burca; mas as mulheres afegãs, mesmo após a liberação do governo Talibã, não 

saíram jogando fora suas burcas, a autora coloca que é não devíamos esperar que uma vez livres do regime do 

talibã elas simplesmente voltassem a utilizar shorts e camisetas. 

Um dos primeiros pontos em relação a política do véu, que devemos considerar, é que não foi o Talibã 

que inventou a burca. A burca é uma de muitas formas de vestimentas no subcontinente e no Sudoeste da Ásia 

que se desenvolveu como uma convenção para simbolizar a modéstia ou respeitabilidade da mulher. É uma 

forma de cobertura, de reclusão portátil como coloca a antropóloga Hanna Papanek; ela coloca que “muitas 

viam como uma forma de invenção inovadora, porque permitia as mulheres saírem de espaços segregados 

ainda observando os quesitos morais básicos de separar e proteger as mulheres de homens com quem não se 

relacionavam” (p. 456). Esse tipo de cobertura, também significa o pertencimento a uma comunidade em 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 225 

 

particular e a participação em um modo de vida moral no qual as famílias são o centro de tal organização. Vale 

ressaltar, que existem muitas formas de cobertura, tendo significados deferentes nas comunidades que utilizam, 

mas também o próprio uso do véu não deve ser confundido e nem usado como padrão para a falta de agencia. 

Dois pontos surgem a partir dessa discussão sobre os significados do uso do véu: o primeiro é que 

precisamos trabalhar contra a interpretação reducionista do véu como quinta-essência dos sinais de falta de 

liberdade das mulheres; o segundo ponto que devemos tomar cuidado para não reduzir as diversas situações e 

atitudes de mulheres muçulmanas para uma única peça de roupa. Por último, “o problema político-ético que a 

burca levanta é como lidar com os ‘outros’ culturais, como devemos lidar com a diferença sem aceitar a 

passividade assumida pelo relativismo cultural” (460). 

“O relativismo cultural é uma melhora em relação ao etnocentrismo e ao racismo, ao imperialismo cultural e à 

imperiosidade intrínseca a ele; o problema é que é muito tarde para interferir. As formas de vidas que encontramos ao 

redor do mundo já são produtos de longas histórias de interações. ” (p.460) 

 

Por esse motivo, de novo a autora se questiona, porque esperar que as mulheres muçulmanas do 

Afeganistão joguem fora suas vestimentas, ou formas de coberturas, que servem também como forma de 

assegurar a sua proteção na espera pública do assédio dos homens, principalmente quando essas vestimentas 

se tornaram tão convencionais que as mulheres davam pouca importância ao seu significado. E nesse ponto, 

voltamos novamente à questão de que, até no mundo ocidental há um padrão de vestimenta que as mulheres 

devem seguir, para serem socialmente aceitas no meio que estão inseridas, ou para evitar que sejam 

assediadas por homens em espaços públicos. É muito problemático de tentar compreender, o porque as 

mulheres em qualquer contexto e cultura que estejam inseridas, sofrem de uma dominação machista e 

patriarcal, inclusive na hora de se vestir. E mesmo quando sofrem assédio por parte de um homem, são 

culpadas por tal ato, já que se utilizam de discursos que “não estavam compostas” ou “deu ousadia” ou “olhe 

como você estava se portando”. 

Esse moralismo hipócrita, não ajuda nem as mulheres que julgam e dizem querer ajudar as 

muçulmanas a se “libertarem”, nem ajuda as próprias conterrâneas que sofrem do patriarcado estrutural, junto 

com a tirania da moda. É muito difícil tentar compreender um contexto cultural, sem antes parar de olhar os 

próprios problemas da cultura à qual está inserido. Ou querer analisar o contexto daquele país, sem tirar a ótica 

da realidade que está inserido também, é fato que as antropólogas e antropólogos, assim como os cientistas 

sociais, nem sempre vão tirar a sua carga teórica, seu modo de observar outro sem se inserir e sem interferir de 
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forma brusca, mas sempre deve-se olhar para a outra cultura de forma neutra, tentando compreender que está 

em uma realidade completamente diferente da que conhece. 

O que aconteceu no Afeganistão sob o regime do talibã é que um estilo regional de cobertura ou de uso do véu, associado 

a certa classe respeitável, mas não de elite, foi imposto a todos como ‘religiosamente’ apropriado, apesar de ter havido 

previamente muitos estilos diferentes populares ou tradicionais com diferentes grupos e classes — diferentes formas de 

marcar a propriedade da mulher ou, em tempos mais recentes, a virtude religiosa. (p.457–458) 

Ao chegar à parte final do texto, a autora tenta responder a seu título “as mulheres muçulmanas 

precisam de salvação? ” E coloca que é profundamente problemático construir a imagem da mulher afegã como 

alguém que precisa de salvação, isso porque quando se salva alguém se assume que essa pessoa está sendo 

salva de alguma coisa. Também está salvando para alguma coisa. Esses projetos de salvar outras mulheres 

dependem e reforçam, um senso de superioridade por parte dos ocidentais, uma forma de arrogância que 

precisa ser desafiada. Basta vislumbrarmos a qualidade da retorica de salvar as mulheres, em relação à grupos 

nos EUA, em desvantagem, como as mulheres afro-americanas ou as mulheres proletárias. Sabemos que 

essas mulheres sofrem uma violência estrutural; além disso, se deve sair dessa perspectiva que as mulheres 

muçulmanas são pobres coitadas por causa de suas vestimentas, devemos nos focar em assuntos mais sérios 

e reais a respeito das mulheres muçulmanas do Afeganistão que são privadas de coisas para além de suas 

vestimentas. Explorar criticamente o que podemos fazer para que elas tenham uma vida descente e seguras, 

sobretudo com a opinião e ajuda das pessoas que estão inseridas naquela comunidade, não apenas com um 

olhar de fora e com intervenções militares com supostos fins humanitários que acabam afastando essas 

pessoas. 

“A razão pela qual o respeito pela diferença não deveria ser confundido com o relativismo cultural é que ele não impede 

que nos perguntemos como nós, vivendo nesta privilegiada e poderosa parte do mundo, podemos examinar nossas 

próprias responsabilidades pelas situações em que outros em países distantes se encontram. ” (p. 466) 

¹ recomendo ler o artigo “Num espelho de mulher: cegueira normativa e questões de direitos humanos não 

resolvidas — Laura Nader” 
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Capítulo 3 

ELE É ISSO MESMO. A CULPA NÃO É SUA! 

Luiza Moura de Souza Azevedo1 

 

Você ouve falar diariamente sobre relacionamentos abusivos, mas não pensa que eles podem estar mais perto 

do que imagina. Podem estar dividindo a mesma cama nesse exato momento ou já terem levado metade do 

seu coração.  

O mais interessante dessa história é que quase sempre o modo de ação é o mesmo. Iniciam de forma muito 

charmosa a sedução. Eles são maravilhosos, te falam tudo o que você quer ouvir, são ótimos amantes, te 

oferecem todo o conforto e carinho e aos poucos vão te dominando e você vai se deixando levar porque 

acredita ter encontrado a outra metade da laranja, ou simplesmente porque não acredita na maldade.  

 

Eles sabem exatamente o que fazer! 

Os abusadores falam sempre de forma tão convicta que você realmente acredita até na mentira mais absurda. 

Eles te olham nos olhos e te convencem. Mostram-se até protetores e dispostos a te ajudar por suas 

“confusões”. Sobre o que eles mesmos já disseram alguma vez de contraditório, eles conseguem negar com 

tanta veemência suas próprias mentiras que mesmo que hajam provas concretas você começa a duvidar até 

mesmo do que seus olhos veem.  

Para atacar eles também costumam buscar algo muito estimado pela vítima, como por exemplo, os filhos, que 

usam de alguma maneira. 

 

Por que nos deixamos enganar? 

Tudo vai se desenvolvendo tão lentamente que a vítima dificilmente se percebe nesse ciclo. São mentiras e 

sarcasmos bem pontuais que vão acontecendo gradualmente. Outra coisa que vale observar é que as ações 

do abusador não combinam em nada com suas palavras.  

Além disso, conseguem criticar e diminuir o valor da vítima e logo em seguida, elogiar por alguma coisa, o que 

confunde mais ainda, embora seja realmente essa a intenção calculada. Eles sabem que isso tudo enfraquece 

e que essas pessoas precisarão de alguém para ajudar, o que vai criar um laço de dependência forte. 

 

                                                           
1 É Natural de Feira de Santana- BA, Enfermeira, Mestranda em Psicologia e Intervenções em Saúde. Hipnoterapeuta e Psicanalista em Formação. 
Compositora e Produtora Fonográfica. Imortal da Academia de Letras do Brasil/Suíça. Doutora Honoris Causa em Literatura pelo Centro 
Sarmathiano de Altos Estudos Filosóficos e Históricos. Publicou o livro: “A pequena Flor-de-Lis, o Beija-flor e o imenso amarElo”. Instagram: 
@luiza.moura.ef) 
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Sinais de alerta! 

Mais pontos podem ser observados como, por exemplo, o ato de projetarem na vítima suas características 

ruins acusando-as constantemente de serem o que eles são. Para manter um controle ainda maior, também 

isolam de tudo e todos, até mesmo da família, manipulando mais informações.  

Além disso, costumam espalhar a todos o quanto você é louca e se esforçam para te mostrar o quanto todos 

são mentirosos. Só ele é bom, só ele te entende e só ele está ao seu lado, apesar dos seus defeitos e apesar 

dele ter que fazer um esforço imenso para te suportar às vezes. Esse é o discurso corriqueiro.  

 

Do romance ao terror! 

Com o passar do tempo o mar de rosas vai mostrando os espinhos escondidos, as pétalas murcham e o 

perfume se vai. Ele já não é o príncipe dos contos de fadas, mas você está isolada no castelo, duvidando de si 

mesma e há tempos deixou de ser protagonista de sua própria história para ser coadjuvante do que ele ditava.  

A máscara cai e ele mostra a verdadeira face egoísta, insensível, fria e até mesmo sarcástica. Agora ele já te 

aponta defeitos, ele já não tem tempo para seus “dramas”, ou “loucuras”. Aqui se intensificam agressões 

psicológicas e/ou físicas, por enquanto ainda mescladas com discursos de arrependimento e lágrimas de 

crocodilo. 

 

Mas e agora? 

Agora várias situações podem te prender a esse ciclo: ele te faz sentir culpada, você pode ter diversos tipos de 

dependência, a sua identidade já se perdeu há tempos, você acredita que pode ser responsável por tudo isso. 

 

Mulher, acredite: Ele é isso mesmo. A culpa não é sua!  

Busque ajuda profissional e saia desse ciclo. Tenha certeza de que existe vida pós relacionamento abusivo e 

você sempre merece ser feliz. 
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Capítulo 4 

O EMPODERAMENTO DA MULHER CRISTÃ DA PÓS-MODERNIDADE 

Jorge Adrihan do Nascimento de Moraes1 

 

1. O Empoderamento Feminino 

 

A pós-modernidade é marcada por diversos avanços tecnológicos, científicos e políticos. A quebra do 

muro de Berlim significou para o mundo, não só uma questão política, mas também social, significando 

também uma quebra de divisões sociais. Nesse sentido, muitos grupos têm se colocado e buscado por seus 

direitos. 

Seguindo essa vertente, a posição da mulher em sociedade é uma questão muito debatida na 

contemporaneidade, devido a tantos séculos em que essa teve de permanecer calada, com seus direitos 

reservados e sendo considerada inferior ao homem. Logo, grupos feministas têm se manifestado, no sentido 

de se posicionar e se manterem em busca dos direitos feminino. 

É preciso considerar que o feminismo é de grande relevância, já que foi a partir de grupos que se 

manifestaram, que a mulher pôde lograr suas posições. A partir de muitas mortes e lutas do passado, que 

muitas desfrutam hoje de diversos direitos, como o direito ao voto.  

 

Em 1932, o sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral brasileiro, uma 
vitória da luta das mulheres que, desde a Constituinte de 1891, pleiteavam o direito ao voto. 
No entanto, essa conquista só seria possível após a organização de movimentos feministas 
no início do século XX, que empreenderam intenso movimento sufragista, influenciados, 
sobretudo, pela luta das mulheres nos EUA e na Europa por direitos políticos. 

 

Diante desses movimentos, cada vez mais mulheres tornam-se conscientes e passam a se empoderar. 

Esse termo muito recorrente na contemporaneidade, assume diversos conceitos, a partir de onde é colocado e 

para quê é utilizado. Pois, de acordo com Vasconcelos (2003), empoderamento é um conceito fluido e muitas 

vezes utilizado de forma maleável, de acordo com a necessidade e o corpo ideológico de cada grupo social 

que dele se apropria. Percebe-se que diante das transformações sociais e ideológicas, muitas mulheres cristãs 

têm se manifestado e se colocado, buscando reconhecimento de sua posição em sociedade e também familiar.  

                                                           
1 Doutorando e Mestrando em Ciências da Educação, pela Universidad Columbia/PY; Especialista em Língua Portuguesa, pela 

Fundação Educacional Unificada Campograndense e Especialista em Docência do Ensino Superior, pelo Centro Universitário de 

Maringá; Licenciado em Letras (Português/Espanhol), pela Fundação Educacional Unificada Campograndense e Licenciado em 

Pedagogia, pela Universidade Estácio de Sá; Bacharel em Teologia, pelo Centro de Ensino Superior de Maringá; Docente nas 

Faculdades Integradas Campo-grandenses e Gestor Pedagógico do Instituto de Desenvolvimento Humano e Profissional; Professor 

da Educação Básica. E-mail: jorgeadrihan@hotmail.com. 
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Diante dos conceitos apresentados e dos contextos da atualidade, faz-se necessário abordar a 

importância do empoderamento da mulher dentro do grupo cristão, na busca de igualdades e posicionamentos 

na contemporaneidade.  

 

2. A Mulher no Primeiro Século 

 

Para se compreender as transformações históricas e algumas abordagens bíblicas, é necessário 

compreender a concepção que se tinha de mulher nos tempos de Cristo. Logo, apreenderemos esse contexto, 

a partir da abordagem do texto que relata o encontro de Cristo com uma mulher que cometeu adultério. 

 

Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. 
Fizeram-na ficar em pé diante de todos 
e disseram a Jesus: "Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério.  Na Lei, 
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, que diz? (BIBLIA NOVA VERSÃO 
INTERNACIONAL, João 8. 3-5, 2019) 

  

Jesus, ao iniciar seu discurso com os discípulos e com toda a população que o seguia, foi 

surpreendido por alguns grupos religiosos que desejavam apedrejar uma mulher que foi flagrada em adultério. 

Para compreendermos a indagação dos sacerdotes da época, precisamos relembrar a lei de Moisés. Essa 

aborda que toda mulher e homem que fossem pegos em adultério deveriam morrer apedrejados, segundo o 

livro de Levíticos, capítulo 20, verso 10. Esse livro regulamentava a conduta dos judeus.  

É importante considerar que a Lei religiosa deles dizia que tanto o homem quanto a mulher deviam ser 

apedrejados, mas levam até Jesus somente a mulher. Não que devessem ser apedrejados, já que nenhum ser 

humano é digno disto, mas essa é uma questão que evidencia a opressão social vivida pelas mulheres da 

época. O homem também cometeu o equívoco, mas onde esse estava? Provavelmente, também ali, junto com 

os religiosos, levando essa mulher para o apedrejamento. Não entraremos em outros detalhes do texto, pois 

nosso objetivo é analisar essa figura feminina do primeiro século.  

Todo esse pensamento de inferioridade da mulher em relação ao homem, pelos religiosos, decorre do 

erro cometido no início da humanidade:  

 

À mulher, ele declarou: "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E 
ao homem declarou: "Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore 
da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com 
sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. (BIBLIA NOVA VERSÃO 
INTERNACIONAL, Gênesis 3.16-17, 2019) 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/8/3-5+
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Nesse contexto, insere-se o sistema patriarcal, no qual a mulher apresentada como criada após o 

homem, decorrente dele (da costela), ser responsável pelos sofrimentos e pelo mal da humanidade. Ela é 

colocada como inferior ao homem, ou seja, subordinada a esse.  

Toda essa cultura de opressão é presenciada nas atitudes dos homens da antiguidade. Pois, a mulher 

era vista como um símbolo de procriação e de prazeres dos homens. Escritos do Novo Testamento de alguns 

apóstolos refletem como era essa posição da mulher no primeiro século.  

 

Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, 
pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, 
do qual ele é o Salvador. 
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus 
maridos. (BIBLIA SAGRADA NOVA VERSÃO INTERNACIONAL, Efésios 5.22-24, 2019) 

 
 

Sujeitar significa fazer com que se torne dependente de algo ou de alguém. Logo, o apóstolo Paulo 

ensina aos cristãos de sua época que as mulheres deviam depender de seus maridos e obedecê-los. Percebe-

se que essas afirmações colocam as mulheres em uma posição inferior em relação aos homens, refletindo o 

pensamento que dominava naquele período.  

Infere-se também que toda essa relação do homem com Jesus, coloca-o em uma posição ainda mais 

superior, pois relaciona-o ao próprio Deus que cristãos servem. Logo, o homem domina e a mulher é oprimida.  

Seguindo essa vertente, o apóstolo Paulo também discorre sobre as mulheres dentro dos grupos 

sociais, da sociedade cristã.  

 

permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar; antes 
permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a 
seus maridos em casa; pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. (BIBLIA SAGRADA NOVA 
VERSÃO INTERNACIONAL, 1 Coríntios 14.34-35, 2019) 
 

 

A mesma posição da mulher em casa deveria ser na igreja: obedecer aos homens. Logo, é retirada a 

sua liberdade de expressão, de opinar, de se colocar. Percebe-se também que o conhecimento é atrelado ao 

homem, no sentido de que as mulheres nada conheciam e poderiam aprender em casa, ou seja, sem nenhuma 

socialização. Sua liberdade de pensar, de argumentar e de crescer socialmente, é retirada. Só os homens 

aprendiam, opinavam e cresciam socialmente. 

A mulher permanecia calada.  

Essa foi sua posição durante muito tempo em sua vida em sociedade. Porém, diversas transformações 

políticas e sociais ocorreram, fazendo com que as mulheres tomem consciência do que são e aonde podem 

chegar. A contemporaneidade traz um despertamento, através de grupos feministas, a toda as mulheres.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/5/22-24+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/14/34,35+
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Logo, essas mudanças também adentram ao contexto cultural cristão, em que diversas mulheres 

rompem as barreiras históricas e sociais, posicionando-se perante a sociedade.  

 

3. A Mulher Cristã da Pós-modernidade 

 

A mulher da pós-modernidade não é e não deve ser como aquela figura feminina imposta no primeiro 

século da igreja cristã. É preciso quebrar paradigmas. Muitas mulheres na atualidade são violentadas, mortas e 

agredidas, mas não denunciam, por conta dessa visão arcaica. Um exemplo disso é a grande quantidade de 

mulheres dentro dos templos religiosos, que sofrem violências morais, psicológicas e até físicas por seus 

maridos, mas não denunciam, pois devem ser submissas e orar pela conversão de seus esposos.  

Infelizmente, a mesma visão propagada pelos cristãos do primeiro século, em relação à mulher, 

permanece sendo difundida em muitas igrejas. É preciso enxergar os textos bíblicos não somente como regra 

de vida, mas como um livro histórico que vai reproduzir o sistema em que esse foi escrito.  

O apóstolo Paulo vivia um tempo e uma cultura judaico-cristã e também todo ao redor, provenientes da 

era grega clássica, em que a mulher não tinha voz e era dominada por seu esposo. Logo, ele reproduz esse 

contexto em seus escritos.  

Na atualidade, a mulher cristã não pode reproduzir o sistema do passado. Não há dominação hoje, não 

há superioridades, mas deve-se buscar a igualdade entre os gêneros.  

A mulher não aprende mais em casa, perguntando aos seus esposos, mas vão às universidades, 

realizam grandes pesquisas e inovações. Ela hoje não fica mais calada na igreja, mas argumenta, opina, 

lidera. Fruto disso é a mulher pastoreando muitas denominações cristãs.  

Logo, é preciso um maior debate sobre isso nas igrejas da atualidade, no sentido de “avaliação de 

práticas que visem promover a autonomia e a superação de desigualdade de poder em que as mulheres se 

encontram” (GONÇALVES; MARINHO, 2016, p. 1). O sistema patriarcal precisa ser quebrado, pois a mulher 

deve buscar sua autonomia, independência e superação das relações de poder. A visão do homem como 

provedor já não existe mais. Essas mudanças paradigmáticas “Indicam um processo político de classes 

dominadas que buscam a própria liberdade da dominação” (FREIRE e SHOR, 2011, p.189).  

Portanto, percebe-se a relevância de grupos feministas nas transformações da mulher ao longo do 

tempo, a importância de não trazer contextos históricos da bíblia para a atualidade e acima de tudo a reflexão 

de que a visão de que a mulher não pode e deve se subordinar já não existe mais. A mulher pode e deve, a 

mulher vai e enfrenta, a mulher levanta e luta, a mulher abre a boca e opina, a mulher lidera e assume 

posicionamentos.  
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Capítulo 5 

OS DIREITOS DAS MULHERES APÓS O DIA 8 DE MARÇO 

Aline Aparecida Araújo Félix 

  

O Dia Internacional da Mulher é celebrado tradicionalmente no dia oito de março e tal data é 

popularmente conhecida como um dia especial, no qual as mulheres de várias regiões do mundo são 

parabenizadas e presentadas com flores e chocolates.  Neste dia, as redes sociais ficam repletas de 

homenagens e demonstrações de afeto. As lojas e os comércios realizam várias promoções para incentivar a 

compra de presentes e lembrancinhas e a frase “Feliz dia da mulher” é, sem dúvidas uma das mais proferidas. 

Entretanto, é notório que raramente recorda-se o real significado desta data comemorativa e que a importância 

e necessidade da criação de um dia especialmente destinado à memória de mulheres que lutaram e 

contribuíram para a efetivação de direitos essenciais permanece esquecida durante os outros dias do ano. 

Haja vista que, apesar das demasiadas felicitações recebidas em “seu dia”, milhares de mulheres permanecem 

vítimas constantes do desrespeito aos direitos tão dificilmente conquistados por meio de lutas e protestos. 

Assim, paradoxalmente, em um dia são homenageadas por serem do sexo feminino e no outro, podem se 

tornar vítimas das diversas formas de violência existente. 

A princípio, faz-se mister ressaltar que o Dia Internacional da Mulher foi instituído com o objetivo de 

homenagear as operárias que foram brutalmente mortas enquanto reivindicavam direitos básicos e essenciais 

que lhes eram negados simplesmente por pertencerem ao gênero feminino.  

O fato ocorreu em 1857 quando centenas de mulheres trabalhavam em uma fábrica têxtil localizada 

nos Estados Unidos e estavam inseridas em péssimas condições trabalhistas. Desse modo, alimentadas pela 

esperança de obterem melhorias no salário, redução da jornada de trabalho extensa e o direito à licença 

maternidade, decidiram protestar e expor suas necessidades. Conquanto, foram presas no local de trabalho e 

assassinadas queimadas, tornando-se protagonistas de um dos episódios mais cruéis da história da 

humanidade.  Logo, este acontecimento tornou-se importante e reconhecido historicamente por representar a 

batalha das mulheres pelo alcance de direitos e visibilidade em um cenário marcado pelo patriarcalismo, pela 

desigualdade de gênero e pelas diversas privações a elas impostas.  

Hodiernamente, é notório que apesar das diversas comemorações, o dia da mulher pouco proporciona 

aos cidadãos brasileiros um momento de reflexão a respeito dos direitos já conquistados por elas e dos que 

ainda devem ser conquistados. Ademais, entre os presentes oferecidos às mulheres nem sempre se 

encontram o respeito e a valorização. Vale destacar ainda, que o cerne da problemática supracitada advém de 

séculos anteriores e que a desvalorização da mulher não surgiu recentemente. Isso porque, nas organizações 

sociais regidas pelo patriarcalismo comumente as mulheres viviam sob a autoridade masculina. Desse modo, 
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durante a infância e adolescência eram privadas do direito à educação, ao trabalho, limitavam-se a aprender 

os afazeres domésticos e geralmente casavam-se muito jovens, tornando-se submissas ao marido. Neste 

contexto, eram tratadas como uma propriedade masculina destinada ao cumprimento de regras e à 

maternidade, eliminando, assim, qualquer possibilidade de autonomia e independência feminina. Outrossim, na 

época medieval chegavam a ser queimadas quando eram acusadas de prática de feitiçaria.  

No entanto, apesar das dificuldades e das limitações vivenciadas, as palavras “luta” e “resistência” 

sempre fizeram parte do vocabulário feminino, uma vez que aos poucos, conquistaram espaço e modificaram o 

seu papel na sociedade. Faz-se mister ressaltar ainda que, assim como todos os direitos conquistados ao 

longo da história, o processo para a construção da visibilidade feminina não foi rápido e pacífico, mas 

dependeu de muita coragem e insistência. Tendo em vista que, nesse percurso foram realizadas protestos, 

greves, lutas reivindicações e muitas mulheres foram violentadas por fazerem parte dos movimentos em prol 

da melhoria de suas condições de vida.    

Ao se observar a descrição dos principais marcos jurídicos que contribuíram para que a mulher 

conquistasse espaço e dignidade na sociedade, nota-se que ocorreram muitos avanços, mas ainda existem 

heranças e preconceitos socialmente enraizados que desfavorecem a luta feminina por igualdade e dignidade. 

Em 1916, o Código Civil Brasileiro ainda considerava a mulher como um ser incapaz de realizar atos como 

exercício de uma profissão, tornar-se tutora ou curadora e até mesmo contrair obrigações, exigindo a 

autorização marital para que a esposa os realizasse. Tal cenário começou a ser modificado com o surgimento 

do Estatuto da Mulher Casada em 1962, que aboliu a incapacidade feminina e permitiu que elas ingressassem 

no mercado de trabalho. Antes disso, em 1934, efetivou-se uma das maiores conquistas femininas: o direito de 

votar e ser votada. Em seguida, com a aprovação da Lei do Divórcio o casamento tornou-se solúvel e houve a 

revogação da lei que privava as mulheres de praticar certas modalidades esportivas. Além disso, a 

Constituição Federal de 1998 garantiu de forma definitiva a igualdade entre homens e mulheres e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabeleceu a igualdade entre mães e pais no exercício do poder pátrio. Ademais, 

em meio a tantos outros direitos conquistados, em 2002 a ausência de virgindade deixa de ser motivo para a 

anulação dos casamentos, em 2006 a Lei Maria Penha surge com o objetivo de proteger as mulheres contra as 

diversificadas formas de violência e a lei do Feminicídio criminaliza o assassinato de mulheres em razão de 

gênero ou violência doméstica. 

Destarte, na atualidade chega a ser estranho imaginar que em um passado próximo, as mulheres não 

podiam se divorciar, votar, frequentar escolas ou universidades e praticar os esportes que desejassem. Porém, 

ainda hoje, é possível encontrar resquícios desse período de privações presentes na realidade de muitas. Isso 

visto que, ainda enfrentam preconceitos ao se divorciarem, ao praticarem esportes e muitas que decidem 

seguir carreiras que são socialmente consideradas “masculinas” precisam a todo instante provar que são tão 
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boas quanto os homens no exercício de tal função profissional para serem respeitadas. Não obstante, apesar 

das significativas mudanças, a presença da mulher na política ainda permanece escassa, as obrigações 

domésticas continuam mal distribuídas e muitas continuam sendo assediadas, desrespeitadas e violentadas.  

Portanto, percebe-se que os tempos são outros. A mulher tornou-se independente e empoderada, mas 

a necessidade de conscientização sobre seus direitos e a luta por respeito ainda não podem se findar. Por 

esse motivo, a contemporaneidade necessita de um Dia Internacional da Mulher que promova além de 

homenagens e elogios, um momento de silêncio e reflexão por todas as mulheres que lutaram para a 

construção de uma sociedade mais justa e por aquelas que lutam diariamente para conquistar independência e 

por seus direitos. É importante priorizar, não somente no dia oito de março, mas em todos os dias do ano, os 

debates acerca da importância do respeito às mulheres, bem como promover visibilidade às campanhas que 

possuem como objetivo criar mecanismos de proteção e divulgação dos direitos intrínsecos a todos os 

cidadãos. Assim, investir no fortalecimento da consciência crítica e da educação demonstra-se como um dos 

meios fundamentais para que a participação feminina na sociedade continue crescente, para que sua voz seja 

ouvida e para que de fato, o pensamento machista e a violência contra a mulher sejam definitivamente extintos 

da realidade de todas.  
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Capítulo 6 

SER MULHER! 

Josefa Jaqueline de Medeiros 

 

Nascer! Esse foi o primeiro ponto. Ser a terceira filha seguida não foi lá motivo de muita alegria pelos 

meus pais, isso mesmo: Pais! Minha mãe também não ficou lá muito satisfeita, sonhava em pôr um bebê 

menino no mundo e assim realizar o sonho de meu pai. No meu nascimento, como no de muitas outras garotas 

está o início de todos os problemas, considerando que nasci no Brasil. Indago-me se fosse na Índia, onde 

existem dezenas de milhões de meninos a mais pois os abortos seletivos são uma prática comum, as mulheres 

são mortas e violentadas a taxas alarmantes. Onde pequenos fetos são expulsos do útero, simplesmente pelo 

fato de serem mulheres, sem a chance de mostrar para o mundo que o sexo não as define, que ser mulher não 

é um erro e nem algo a se temer. Não devemos ser mortas por aquilo que não nos faz erradas! 

“Sejam fortes!” Eles dizem. Somos obrigadas a sermos fortes a vida toda, não há espaço para 

fraqueza! Sejam fortes ao andarem nas ruas a noite, sejam fortes ao usarem as roupas que te deixam feliz, 

sejam fortes ao serem mães, empregadas e esposas ao mesmo tempo, sejam fortes por ganharem menos que 

os homens exercendo a mesma função. Mas ser forte sempre, cansa, precisamos chorar as vezes, precisamos 

ser ouvidas, abraçadas e de alguém para dividirmos nossas dores e angustias, nos chamaram de o sexo frágil, 

me levo a pensar que a pessoa que pronunciou esta frase provavelmente era um homem. A vida pode ser 

mais difícil para nós, tenhamos espaço para sermos fortes, mas também para sermos fracas. Tudo bem ser 

fraca as vezes, somos mulheres, mas somos humanas acima de tudo!  

Não recordo se fui eu que criei ou se li em algum lugar que ao nascer mulher, pelo menos uma vez na 

vida você será assediada. Sorte sua se for uma cantada maldosa no meio da rua, o que muitas de nós sofreu 

ou sofre fere muito mais. Ser ferida no seu íntimo é uma dor que se carrega por uma vida inteira, e que te faz 

pensar se a culpa foi sua, se você fez algo que levou tudo a acontecer. A maioria de nós que sofreu algo do 

tipo já deve ter se questionado sobre isso. Mas não mulheres! A culpa não é nossa, nosso corpo não nos faz 

convidativas. Somos mais do que objeto de desejo, somos amor, somos dignidade, somos respeito. 

É meus caros, a vida para quem tem vagina não é lá das mais fáceis, e não é vitimismo, longe disso! 

Nossa geração talvez seja uma das que mais luta pelos seus direitos. Recentemente li uma matéria que 

tratava sobre temas abordados em revistas femininas dos anos 1940 e 1950, e claro, me assustei! A mulher 

tida como um produto. Rainha ou escreva do lar? Bem vestida, cheirosa, dócil! Como assim “dócil”!? É dócil! 

Adjetivo este muito usado para designar animais calmos e mansos. Me veio todos esses pensamentos e 

depois me indaguei como seria difícil, para mim, viver naqueles tempos. Uma mulher no auge dos seus 20 e 
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muitos anos, da academia, solteira e sem muitas pretensões sobre construir a tradicional família brasileira por 

pensar que muito se há para viver antes de me aventurar na grande tarefa de ser esposa e mãe. 

Mas me veio à cabeça também o que aquelas mulheres achariam da vida que levo. Será que elas se 

espantariam tanto quanto eu me assustei? Ou será que elas tinham os mesmos sonhos, os mesmos almejos 

que eu? Talvez o casamento arranjado, a maternidade precoce tenha engavetado os sonhos que um dia foram 

seus. Não que casar cedo ou ser mãe seja algo ruim! O que questiono é até onde elas tiveram o direito de tal 

escolha. Talvez ter nascido mulher no século XX não tenha sido muito bom, talvez pior ainda no século anterior 

e no outro e no outro... A busca tão incansável de hoje foi o desejo da vida de muitas antes de nós. 

Eis o que vos falo: é o poder de escolha que tanto se busca e debate hoje em dia! Poder escolher não 

querer casar antes dos 30 como também posso fazê-lo aos 18, engordar e me sentir linda ao pôr um biquíni ou 

também não o fazer. Ser, ou não, mãe! Há, mas espera aí! Não ser mãe? Mas toda mulher quer ser mãe! É 

instintivo! É da natureza feminina. Uma sociedade milenar patriarcal enraizou essa ideia em nossas mentes a 

transmitindo de geração em geração e tornando-a como uma verdade absoluta. Mas não é!  

Temos sim o direito de escolher, somos donas dos nossos corpos e cabe a nós decidir o “crescei e 

multiplicai”! Não devemos ser julgadas por tal, a autonomia individual de cada uma deve ser respeitada. Não 

nos tornamos menores ou erradas por não querermos essa tarefa, as vezes o sonho de muitas não passa pela 

maternidade, mas se este for o seu sonho, que seja! Lute por ele, eduque bem os seus filhos, os torne 

exemplos a serem seguidos, mulheres ou homens admiráveis, respeitosos e tolerantes. Exerça a sua 

independência, seja mãe por um desejo seu e não por aquilo que a sociedade lhe cobra.  

Ser mulher é bonito, é olhar para o mundo com sensibilidade e gentileza, é ser acolhedora. Somos 

gratas pelo que o mundo pode nos oferecer, somos fortaleza. Creio que por tudo que passamos e 

conquistamos damos mais valor e significado a cada coisa, e buscamos com fervor e vontade aquilo que 

almejamos. Sempre buscando algo bom de situações difíceis, nunca estamos sozinhas oferecemos as mãos 

umas as outras e sonhamos juntas. 
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MULHERES QUE CURAM 

Ana Paula Fantin Rodrigues 

 

Mulheres que levantam outras mulheres promovem curas que vão muito além de si próprias.  

Quem sabe essas sirvam de exemplo e sirvam de inspiração para essa sociedade que cresceu em 

ambiente de competição. 

Penso nos milagres que aconteceriam todos os dias se nós, mulheres que vieram ao mundo com o 

poder de gerar um ser, soubessem canalizar a energia que possui para criar. 

É chegado o tempo de despertar, para dentro e depois para fora. É tempo de ressignificar sentimentos 

de desordem e submissão. 

É tempo de dar as mãos e, unidas, servirmos uma para a outra como espelhos de revelação, 

acolhimento e transformação. 

Que sorte da mulher que se arruma para si e não para estar mais bonita do que a outra. Que sorte 

daquela que acha normal o namorado ter amigas, sem achar que em tudo existe segundas intenções. 

Que sorte daquela que começa um namoro sem odiar instantaneamente a ex-namorada da pessoa, 

pelo simples fato de ter existido. 

Que sorte enxergar a beleza que existe em cada uma de nós, tão singulares e ao mesmo tempo tão 

iguais nas suas dores e amores. 

Vítimas de padrões de beleza distorcidos, nos comparamos o tempo todo de maneira cruel. Haja 

saúde mental! 

Mal sabemos nós que cada corpo abriga uma história que, se fosse exaltada ou acolhida, criaria 

pontes, ao invés de muros. 

Em tempos de feminismo em alta, que saibamos aproveitar a atmosfera de união que nos está sendo 

proporcionada.  

Que tenhamos coragem para enfrentar à nós mesmas e às nossas sombras, ao invés da fuga de olhar 

para a outra, só apontar defeitos e sentir inveja velada. 

Ter propriedade de si requer coragem. 

Ah, mulher! Se soubéssemos real o quanto de amor nos cabe, não precisaríamos mais tentar nos 

encaixar em lugar nenhum. 
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Capítulo 1 

A CULPA É DO BOTO 
 

Mirian Brito dos Santos 
Miller Brito dos Santos 

 
 

Atenção: está é uma história real, leia com atenção e ao final, esteja revoltada(o). 

A pequena comunidade do Remanso estava em festa, já era madrugada e todos dançavam sem parar, 

a cerveja havia acabado e com exceção de Jacó, todos estavam bebendo cachaça pura. 

Precisamente às 04h55, o som ao vivo deu lugar ao chamado ‘som mecânico’, mas ninguém se 

importou, era dia de festa e para acontecer outra, só no próximo ano, talvez. A comunidade não poderia 

desperdiçar aquele luxo, era o dia que os 100 habitantes quintuplicavam, o porto ficava cheio de pequenas 

embarcações, quase tudo em harmonia, se não fosse a grande desgraça que naquele dia aconteceu. 

Os pais de Glória ficaram tão bêbados que, não perceberam que a filha de 13 anos, estava na 

companhia de estranhos e estava inclusive, consumindo bebida alcóolica. E de tanto beber, a menina começou 

a passar mal, mas disfarçou, não queria que os novos amigos percebessem sua fraqueza. Decidiu que iria 

vomitar em um lugar escondido, observou e avistou uma árvore que ficava a poucos metros do porto, e 

chegando lá, notou a presença de um rapaz fumando um cigarro. Ela quis recuar, mas já era tarde e o vomito 

veio com tudo, o rapaz ajudou-a com massagens nas costas. 

O dia já estava clareando, os dois conversando, ele ofereceu-lhe um cigarro, e de maneira tola e 

inocente, ela aceitou. Apesar de seu estado crítico de embriaguez, Glória sabia que precisava sair dali, pois a 

qualquer momento algum conhecido poderia surgir ali e denunciar a situação aos seus pais. Ela bem que 

tentou, mas ao se levantar, cambaleou e ouviu o rapaz falar: 

- Princesa, não vá, deixa que eu cuido de você. 

Ela ignorou a proposta, mas já era tarde demais, ele a segurou pelos braços, carregando-a e levando-

a para o meio do mato. A menina resistiu como pode, forcejou, gritou, mas de nada adiantou. Ele arrancou 

suas roupas e com a blusa dela, amarrou suas mãos e em seguida a estuprou, deixando-a toda 

ensanguentada no chão. Mas antes que ele dali partisse, disse as seguintes palavras: 

- Você sabe quem sou, mas não se atreva a contar o que aqui aconteceu, pois ninguém vai acreditar, 

será a tua palavra contra a minha, além do mais, eu paguei uma boa grana para o Jacó e tu sabe o que 

acontece com quem mexe com ele. 

Glória nada era capaz de fazer além de chorar. Dias se passaram e ela estava sempre a chorar, não 

queria conversa com ninguém e algumas pessoas diziam que a menina tinha sido vítima de feitiçaria. 
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Três meses depois uma gravidez foi descoberta, e que surra os seus pais lhe deram. Quiseram saber 

quem era o pai, mas ela nada falava, pois tinha medo do que Jacó poderia lhe fazer se ela contasse toda a 

verdade. Ela sofreu. 

Chegou a época do bebê nascer, era um dia chuvoso quando Glória sentiu as dores do parto. Veio 

uma senhora curandeira e fez o parto, disse para os pais da menina que a criança nasceu em um dia chuvoso 

por ser filho do Boto, e que seu pai havia ordenado toda aquela chuva para que a criança nascesse forte e 

seus poderes fossem incorporados nela, a família acreditou. 

Os dias se passaram e Glória foi ficando cada vez mais triste, desanimada com a vida, passou a não 

se alimentar mais, até que em um dia chuvoso, o pior aconteceu. A curandeira disse que por ser poderosa 

demais, a criança havia sugado as energias da mãe através do leite materno, causando a morte da mesma. 

Antes de morrer, Glória deixou uma carta para os pais e dela dizia o seguinte: 

- Se estão lendo está carta, é porque provavelmente já estarei morta. Eu tentei ser forte, mas aos 

poucos fui perdendo o gosto pela vida e parte disso é culpa de vocês, pois se tivessem cuidando de mim, ao 

invés de ficarem enchendo a cara no dia daquela maldita festa, nada disso teria acontecido. Papai, eu quero 

que você vingue o que aconteceu comigo. 

Naquele dia eu fui estuprada pelo cantor da festa, eu estava bêbada e ele se aproveitou da situação. 

Quem armou tudo foi o Jacó, ele pagou bebida para umas pessoas de fora e as convenceu de que elas tinham 

que me convencer a beber e fui convencida até com certa facilidade. Sabe, papai, o Jacó é filho da curandeira, 

o senhor já se deu conta de quantas crianças já nasceram e ela fala que é filho do Boto e todo mundo 

acredita? São muitas, né, todas meninas novinhas. Elas nunca dizem nada porque tem medo do “feitiço” que a 

mãe dele pode fazer. Eu investiguei tudo, mas não tive forças para alguma coisa fazer, pois ficar em vida e 

com tais lembranças, não seria estar viva. Não deixem a criança morrer, eu não a odeio, mas toda vez que 

olho para ela, revejo as cenas do estupro. 

O pai de Glória terminou de ler a carta, jogou-a para o lado e disse para a esposa: 

- Onde já se viu, mulher, até depois de morta a tua filha ainda bota essa mentira, pra tu ver como são 

as coisas. 

Dona Tereza sentiu ódio pelo que acabara de ler e também pelas palavras do marido. Ela jurou 

vingança. 

A primeira vítima foi o marido, pois ela não admitia que ele fosse tão covarde ao ponto de desacreditar 

as palavras da filha em seus últimos momentos de agonia. Ela fez o seguinte: pediu para que o esposo 

cavasse um largo e profundo buraco para fazer um novo sanitário, ele obedeceu. Enquanto o mesmo estava 

cavando, ela preparou um suco manga, colocou doses elevadas de sonífero e levou para ele. Foi tomar o suco 

e minutos depois e estava dormindo sentado. Dona Tereza empurrou o marido para dentro do buraco e tapou 
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tudo, em seguida, em cima de onde o mesmo estava enterrado, fez uma torre de lenha com 2m de altura e 

largura de 2m² e tacou fogo. Até hoje ele não conseguiu escapar. 

A segunda vítima foi a curandeira. Dona Tereza decidiu que iria fazer uma visita. Chegando na casa da 

mesma, encontrou a senhora sentada, deliciando-se com chá de capim-cheiroso, enquanto contava suas 

façanhas. A justiceira observou a casa toda e percebeu que haviam muitos bens valiosos, algo bem peculiar, 

pois a velha curandeira não possuía renda e sobrevivia com doações e seu filho Jacó era pescador. Algo 

estava errado. Ela se aproximou por detrás da vítima e passou uma peixeira em sua garganta e olhou nos 

olhos da mesma enquanto ela sangrava, afogando-se no próprio sangue. Para completar o serviço, Dona 

Tereza pôs fogo na casa, levando-a ao pó, juntamente com tudo que estava nela. 

Alguns meses se passaram e a heroína estava de chamego com Jacó, até que um dia ela lhe fez a 

seguinte proposta: 

- Jacó, eu ainda sou jovem, minha filha morreu, meu marido me abandonou, só tenho a criança como 

família. Você quer namorar comigo? 

- Quero e muito, meu dengo. 

- Então, já que você aceita, janta hoje comigo. Esteja em casa às 18h. 

Jacó chegou no horário combinado, jantaram em silencio, em seguida, a justiceira serviu a sobremesa, 

e minutos depois, Jacó estava delirando. Ela perguntou sobre o que ocorrera com a filha e ele confessou tudo, 

ao todo, 20 meninas haviam passado por igual situação, ele e a mãe eram bem pagos e o Boto levava a culpa. 

Ela pediu para que o mesmo tirasse suas roupas e ele prontamente obedeceu, pois já não tinha 

controle de si. Em seguida, Dona Tereza pegou um cabo de vassoura e o introduziu no anus de Jacó, ele nada 

conseguia fazer, nem ao menos gritar. Terminado o ato, ela amarrou o mesmo e colocou uma fita em sua 

boca, seus gritos precisariam permanecer em silencio. Até que o mesmo viesse a falecer, todos os dias ela 

cortava um de seus membros e alimentava o cachorro do mesmo. Na verdade, a heroína não desperdiçou a 

carne de Jacó, deu tudo para o cão. 

Dona Tereza juntou uma quantia alta em dinheiro, contratou dois homens muito bem dotados para o 

último serviço: capturar o Boto. 

Não foi difícil encontrar o tal cantor. A justiceira ficou sabendo que teria uma festa na comunidade do 

Recreio e que o mesmo iria comandar o show, rumou para lá com os seus contratados. Dona Tereza dançou a 

noite toda e quando a sua caça saiu para caçar, ela e os ajudantes o seguiram, presenciaram o mesmo 

esquema, mas quando ele ia dar o bote pra cima de Carminha, menina mais nova que a sua falecida filha, os 

ajudantes o detiveram. O cantor foi amarrado e os rapazes fizeram o que o mesmo havia feito com Glória e 

tantas outras meninas. Em seguida, a heroína acendeu uma pequena fogueira, sacou um punhal, cortou 
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lentamente o pênis do cantor, em seguida, colocou em um espeto, assou e obrigou o mesmo a comer. Ele 

comeu. 

Dona Tereza optou por não matá-lo, pois queria que o mesmo vivesse, sempre convivendo com 

aquela dor, lembrando o que ele fez para que aquilo tivesse acontecido consigo. 

Enquanto você estava lendo, milhares de mulheres estavam e estão sendo estupradas, muitas Glórias 

são mortas e não há nenhuma Dona Tereza para defende-las. O que você faz quando se depara com idêntica 

situação? 
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Capítulo 2 

A MOR TE A MO  

Adriana Amadio 

 

Senti meus dedos das mãos e dos pés frios antes de abrir os olhos. A enorme porta de madeira escura 

a minha frente estava semi aberta deixando o vento gélido e um pouco de neve entrarem no hall. Cocei os 

olhos, minha visão estava turva e minha cabeça doía, uma dor aguda quase na nuca, e que eu nunca tinha 

sentido na vida. Me senti grogue, como se tivesse dormido por horas a fio sem me dar conta do tempo, e 

acordado contra minha vontade. 

Depois de vários minutos de desorientação lembrei que o vi saindo apressado pela porta logo antes de 

adormecer. Onde poderia ter ido? E sem me avisar? Corri para fora de casa gritando seu nome 

desesperadamente, meu marido nunca saía sem me dizer aonde estava indo.  

Foi apenas ao pisar de pés descalços na neve fofa que me dei conta de que não vestia nada além de 

uma camisola finíssima de seda e o frio de Janeiro era quase insuportável. Voltei depressa para dentro de 

casa enquanto esfregava as mãos uma na outra em uma tentativa falha de me aquecer, fechei a porta pesada 

e ao me ver sozinha me senti enclausurada, como se estivesse presa em uma tumba.  

Subi para o quarto e acendi a lareira. Minhas extremidades estavam tão frias que fiquei surpresa ao 

me certificar de que ainda estavam grudadas no resto do meu corpo. Lembrei de meu marido, ele 

provavelmente tinha ido ate a cidade mais próxima para resolver algum de seus problemas complexos e não 

quis me acordar... Deve voltar logo, pensei. O fogo crepitava na lareira e eu o fitava fixamente, mas meus 

olhos estavam... cansados. Pisquei repetidamente e os esfreguei sem parar apenas para perceber que minhas 

mãos continuavam tão geladas quanto uma pedra de gelo. Me aproximei mais do fogo e meus olhos 

começaram a pesar. Lentamente adormeci, sentindo a cabeça ainda latejando.  

Sonhei com ele, o amor de toda a minha existência, minha alma gêmea. Ele estava correndo na neve, 

parecia fugir de algo e estava claramente abalado e com frio. Quis correr até ele mas meus pés não se 

moviam, tentei gritar seu nome e minha voz saiu quase como um sussurro. Ele olhou em minha direção e ficou 

mais pálido do que já estava, me virei rapidamente em busca do que o havia assustado mas não conseguia 

enxergar bem em meio a neve que caía fina, estávamos cercados apenas de inúmeras árvores que, no 

inverno, não passavam de gravetos secos. Me voltei para onde ele estava em busca de seus olhos azuis e 

gentis mas não o vi mais, tinha desaparecido mais uma vez.  

Acordei de sobressalto com o barulho de passos e risadas. Estaria de volta? Chamei seu nome e desci 

correndo as escadas em busca dele mas não obtive resposta alguma. Era como se ele houvesse se dissipado 
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pelo ar, igual fumaça. Comecei a me preocupar além do normal mas não soube o que fazer, não me restava 

nada além de espera-lo retornar.  

Subi mais uma vez para o quarto e peguei um velho e empoeirado álbum de fotos na última gaveta de 

um dos móveis antigos. Ele estava em todas as fotos e eram minhas fotos preferidas no mundo inteiro, afinal, 

ele era minha pessoa preferida no mundo inteiro... As memórias capturadas naqueles pedaços de papel 

outrora insignificantes encheram meu coração de alegria. Lembrei como se fosse ontem do dia em que ele 

havia pedido a meu pai minha mão em casamento. Eu sabia que seu objetivo era me salvar de uma situação 

familiar ruim e que desde o dia em que nos conhecemos, ele havia prometido a si mesmo que seria meu herói, 

o que ele não sabia, era que nesse mesmo dia, no momento em que pus meus olhos nele pela primeira vez eu 

quis protege-lo e, com isso em mente, me deixei ser salva, sem nem ao menos fazer ideia de como isso me 

faria feliz no futuro... Ele havia se tornado meu mundo inteiro e mais.  

Ao terminar de ver as fotos me dei conta de que estava chorando, as lágrimas corriam pelas minhas 

bochechas e me deixei ser tomada pela tristeza. O sentimento de abandono cresceu dentro de mim e me senti 

como uma criança esquecida pelos pais em um ambiente desconhecido. A preocupação que sentia por seu 

sumiço se transformou em um desespero sutil, e se ele simplesmente tivesse ido embora? E se nunca mais 

voltasse?  

Chorei por longos minutos enquanto abraçava o álbum de fotos o mais forte possível, desejando que 

fosse ele em meus braços r[igidos e depois do que pareceu uma eternidade, fui distraída pelo barulho 

incessante do relógio velho na parede tic toc tic toc tic toc tic toc. Encarei o objeto quase com raiva, e me dei 

conta de que havia se passado muitíssimo tempo apesar de eu não saber dizer exatamente quanto... Horas? 

Dias? Semanas? Senti que havia envelhecido décadas, estava cansada, meus olhos pareciam não funcionar 

direito, o frio não passava nunca e a dor na nuca não desaparecia de jeito nenhum...  

O tempo parecia passar como se estivesse com pressa por mais que eu ainda não conseguisse 

acompanha-lo linearmente. Os dias se misturavam e as noites eram quase infinitas, me sentia mais e mais 

presa em um sonho... Ou melhor, um pesadelo. Dormia e acordava sem nunca me sentir mais ou menos 

descansada, andava pela casa e gritava seu nome na esperança de que ele pudesse, milagrosamente, me 

escutar e voltasse, chorava e resmungava, como se não houvesse mais nada a fazer com a minha vida, e de 

fato não parecia haver... Quando o desespero começou a me engolir por dentro decidir passar a acender velas 

e fazer orações, logo eu que não era nada religiosa, implorando para que ele voltasse. A dor que eu sentia na 

nuca não se comparava a dor que eu sentia do lado esquerdo do peito, ele havia partido e levado meu coração 

embora. E eu não fazia ideia de porquê isso estava acontecendo.  

Comecei a desconfiar de que algo havia acontecido, mas não conseguia lembrar de nada antes de ter 

acordado naquele dia fatídico no qual me vi abandonada em nossa casa. Era possível que teríamos brigado? 
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Era possível que teria me deixado por algum motivo? Será que eu o havia ofendido? Teria eu acabado com 

meu casamento perfeito por algo que eu nem mesmo conseguia me lembrar? Será que era tudo culpa minha? 

Eu merecia o sofrimento inevitável dessa situação? 

Desci lentamente até o hall, me sentei no chão e fechei os olhos. Pensei no dia em que ele havia ido 

embora e tentei lembrar do que havia acontecido antes, a dor na nuca se tornava cada vez mais forte e o frio 

aumentou consideravelmente. Ouvi música. Risadas. E gritos.  

Era meu aniversário. Ele havia organizado um enorme baile para mim e tudo estava perfeito. O vestido 

azul que eu usava era o vestido mais bonito que eu já havia visto e o colar de pérolas que ele havia me dado 

de presente pela manhã combinava perfeitamente com ele. Eu era a mulher mais bonita e feliz do mundo 

inteiro, estava cercada de pessoas que me amavam e a decoração estava deslumbrante...  

No meio da noite meu primo, que era meu melhor amigo e a única pessoa da minha família de quem 

eu sentia falta, me levou até outro cômodo para conversarmos, afinal, não nos víamos há séculos... Ele me 

contou como estavam as coisas em casa e que sua mulher estava grávida do segundo filho, eles estavam 

muito felizes e ele me confessou que torcia para que fosse uma menina. Por fim, ele me presenteou com um 

belíssimo anel de esmeralda que havia pertencido a nossa avó. O agradeci com um abraço cheio de carinho, 

voltamos para o grande salão e dancei até a festa acabar.  

Tarde da noite, após todos irem embora, entrei no quarto e vi meu marido com uma expressão irritada.  

-O que houve meu amor? A noite foi adorável, não acha? – disse me aproximando para dar-lhe um 

beijo. 

Ele me empurrou com força. 

-Por que diabos você saiu da festa de fininho acompanhada de seu primo? – perguntou quase gritando  

-Não nos víamos há muito tempo, ele queria me contar as novidades, você sabia que ele e a mulher 

vão ter mais um filho? Não é ótimo? – tentei acalmá-lo  

Ele apenas me fitou aparentemente com mais raiva ainda, levantou abruptamente e jogou no chão o 

copo de whisky que tinha em mãos, que se partiu em um milhão de pedacinhos. Saiu do quarto apressado e 

desceu as escadas em direção ao hall bufando de ódio, poucas vezes o havia visto com tanta raiva. Estremeci. 

Tentei chama-lo para que pudéssemos conversar, ele sabia que não tinha motivo nenhum para sentir 

ciúmes de mim, sabia que eu não tinha olhos para mais ninguém que não ele. E além do mais, eu nunca 

ousaria desrespeitá-lo dessa maneira por mais que, por vezes, ele cometesse alguns deslizes sem querer. 

Nosso amor era valioso demais para mim, era coisa de outro mundo. Ele respondeu com gritos e me xingou de 

todas as coisas possíveis e impossíveis, disse que eu não o respeitava e que ele era bom demais para mim, 

que se arrependia de ter gastado seu amor, e, principalmente, seu dinheiro com alguém como eu...  



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 249 

 

Quanto mais eu tentava acalmá-lo e dizer que ele havia se enganado, com mais raiva ele ficava e mais 

ele apertava meus braços ou me empurrava, até a hora em que, convencido de que eu estava mentindo 

dissimuladamente e tomado de ódio, pegou o objeto mais próximo, um castiçal inútil em uma das mesinhas por 

perto, e me acertou na nuca com um golpe forte e certeiro.  

Quando abri os olhos estava sem fôlego, meu coração batia há mil ao mesmo tempo que sequer se 

movia. Olhei para o lado esquerdo e vi o castiçal esquecido e coberto de poeira, fui tomada por um sentimento 

que não soube, e talvez nunca saiba,  definir e, sem querer, esbarrei em algo do lado direito. Me virei 

lentamente e finalmente pude ver o que há algum tempo atrás havia sido eu, também esquecida e coberta de 

poeira. Quis gritar mas me mantive em um silêncio esmagador e me virei mais uma vez para a porta. Está frio. 

Eu estou só. Esperava que você voltasse para casa.  
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Capítulo 3 

A MULHER ESPELHADA 

Sthefanny Krause 

 

  Em uma noite de lua cheia, de um lugar caótico, a mulher floresce. Criada pela Mãe Natureza, a 

mulher têm uma essência forte, intensa, poderosa. Capaz de qualquer coisa. Ao contrário do homem que 

representa o mundo material, a mulher representa o abstrato. A beleza, a sabedoria, o encantamento, o amor.  

  Ao levantar, a mulher encontra à sua frente um grande espelho com bordas douradas. Curiosa, se 

aproxima e se assusta ao ver a própria imagem refletida.  

  Seu reflexo parecia encará-la e julgá-la ao mesmo tempo. A mulher se assustou. 

  - O que você está olhando? 

  Não houve resposta. A mulher ameaçou se mexer, mas seu reflexo foi mais rápido e agarrou seu 

braço. 

  - Me solte! - A mulher gritou - Tenho muitas coisas para conquistar!  

  O reflexo então inclinou a cabeça para o lado, de forma ameaçadora.  

  - No que você está pensando, mulher?! Ninguém nunca te disse para manter os pés no chão? Se 

olhe no espelho! - O reflexo apontou para as bordas douradas - Acha que você vai conseguir dominar o mundo 

só com um rostinho bonitinho? 

  O reflexo puxou-a para dentro do espelho e a mulher, confusa, refletiu sobre como aquelas bordas 

douradas agora pareciam grades. Algo tão inofensivo agora visto como uma prisão. A mulher passou dias 

sendo controlada, deixando seu clone dizer o que ela deveria ou não fazer. “Mantenha os pés no chão!” era o 

quê o reflexo dizia todas as manhãs e todas as noites.  

  O dia amanheceu e a noite chegou. O reflexo apareceu e encarou a mulher, que estava sentada no 

chão, olhando para fora do espelho.  

  - No que você está pensando? - Seu clone indagou. 

  A mulher o encarou, reflexiva. 

  - Estou pensando em tudo que vou poder fazer quando sair daqui… - Respondeu, pela primeira vez 

em muitos dias feliz. 

  - Pela última vez - O reflexo apontou o dedo indicador na direção da mulher, irritado - Mantenha seus 

pés no chão!  

  A mulher se levantou e empurrou seu carcereiro no chão. 

  - Mas por que eu manteria meus pés no chão sabendo que sou capaz de voar?!  
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  E então, longe de sua outra versão, a mulher saiu de sua prisão sorrindo, voltando ao mundo que 

sabia que pertencia. 

  Apesar de o tempo gasto dentro do espelho não ter sido agradável, ele não havia sido em vão. 

Dentro de sua prisão, a mulher havia conquistado autoestima, força e autoconfiança, sabendo que só ela 

poderia se salvar de si mesma. 
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Capítulo 4 

A NINFA OU A LENDA DAS MULHERES 

Otávio Augusto Gonçalves Pimenta 

 

Há muito tempo atrás, em uma época onde os deuses do olimpo governavam com sabedoria, nasceu 

uma ninfa. Ela nasceu de uma roseira, portanto, recebeu o nome de Rosa. Rosa era a preferida dos deuses. 

Ela era vista como uma filha. Rosa podia controlar a natureza, bem como falar com os animais. Ela adorava 

caminhar por entre os bosques do Olimpo. Até que certo dia ela pegou um caminho diferente e quando se deu 

conta estava na completa escuridão. Ela ficou totalmente perdida. Ela ouvia vários barulhos. Desde um sibilar 

de cobras até um uivo de lobos. Ela ficou triste e começou a chorar. Os deuses, ouvindo seu choro, lhe deram 

um regador e várias sementes e disseram: “Por favor, Rosa, não chore! Sempre que se sentir triste  plante 

uma semente, pois elas vão afastar a escuridão.” Dito e feito! Rosa plantou uma semente. E dela surgiu uma 

linda rosa.  

Dias se passavam e Rosa ficava mais perdida do que o normal, afinal ela era só uma criança. Mas, 

sempre que se perdia no ébano, Rosa plantava uma semente, que posteriormente cresceria, se tornaria uma 

rosa e absorveria toda a escuridão. Um mês depois de ganhar o regador e as sementes, Rosa já tinha feito um 

jardim enorme de rosas. Porém, bem ali nas sombras, um par de olhos vermelhos e malvados a observava. 

Era Belzebu, o deus exilado. Belzebu outrora viveu no olimpo. Mas, depois de se engraçar com a esposa de 

Zeus, ele ganhou a sentença de viver nas sombras. Porém Belzebu também queria alguém para compartilhar 

momentos. Após muita reflexão, o deus exilado decidiu por em prática seu plano. 

Rosa estava em seu trajeto rotineiro quando ouviu um tintilar de sinos. Quando se virou viu um belo 

rapaz segurando uma rosa branca e um par de sinos. Ele começou a cortejá-la. Rosa não entendeu muito 

bem, pois era muito jovem. Belzebu sabia que Rosa não tinha entendimento daquelas coisas. Portanto ele 

tratou logo de hipnotizá-la. Levou – a para sua casa no alto da Montanha Escura e a devorou pedaço por 

pedaço.  Zeus ficou sabendo do acontecido e na mesma hora usou do fogo do olimpo para queimar Belzebu 

vivo. O que restou de Belzebu agora adormece debaixo das camas das pessoas e ficou conhecido como bicho 

papão. Zeus ficou muito triste com a morte de Rosa. Para homenagear a falecida ninfa, o Deus dos Raios usou 

de sua mágica. Cada rosa que Rosa plantou irá no futuro dar origem a uma nova espécie de ninfa, que com 

sua bondade, inteligência e diversas qualidades  vai livrar o mundo dos novos Belzebus que surgirão do bicho 

papão. Com o tempo, essas novas ninfas vão deixar de nascer de rosas para nascerem do ventre de outras 

ninfas. Essas ninfas serão chamadas de: mulheres. 
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Capítulo 5 

— AFRODITE RI, OU, UMA LÍRICA CANIBALESCA —  

Amanda Prado 

 

Caro leitor, hoje irei fiar uma epopeia erótica impensada, um desatino de desejos, uma cena tão brutal 

e imaculada que seus olhos, quando pousarem nas últimas palavras farão com que você, de maneira 

espontânea sussurre um "Amém" entre dentes, quase como gemido. 

Eu provarei, de uma vez por todas que toda beleza e tragédia tem rosto de mulher, e não existe uma 

pétala sequer caindo ao chão, que não se assemelhe a coágulos maduros de sangue. 

Entre o horror e o romantismo etéreo nasceu uma poesia do absurdo, um vislumbre antropofágico e 

inconfessável. 

Leitor, eu quero me comunicar com a escória, com seres rastejantes e disformes. Eu brindo com a 

selvageria, e você, brindará comigo? 

  … 

E lá na paisagem etérea dos campos…tão bucólicos, tão selvagens, estava Afrodite, correndo, e rindo, 

enquanto olha para trás, mirando meus olhos. Sim, aquilo era um jogo. 

Um jogo tão convidativo, que mesmo eu não entrando em competições, foi impossível recusar. 

Mas, congelaremos a cena, vou explicar parte por parte de como a deusa do amor também é feiticeira 

e audaz, uma menina impossível, pelo cheiro floral que deixa no ar quando passa, e a maneira com que seus 

cabelos vermelhos tão revoltos se mantém como manto, escondendo um corpo a ser desvendado. Mas eu 

quero repetir, frisar, assinalar como borrão errante na eternidade o fato das madeixas enferrujadas me 

saltarem os olhos. A ruiva mais ruiva que já pisou na Terra, com os lábios mais macios…puro sabor de açúcar, 

sim, sua saliva é doce, e seu gozo é mel. E quando os deuses descreveram ambrósia, estavam falando dela, 

eu posso afirmar. 

Deitada no chão, respirando fundo, tão cansada, repousa no verde como fada alucinada, tão ingênua e 

deliciosa. 

É impossível me manter imóvel, eu preciso adentrar a cena, quero compor a obra, tocar a arte com 

minhas próprias mãos, lambendo seu pescoço e ouvindo sussurros, invadindo sua carne frágil com meus 

dedos. 

Mas, nesses momentos de êxtase uma cena maior se forma, eu não fui feita para a pureza, assim 

como cicuta jamais será vinho. 

Vou mordendo seus seios, pressionando meus dedos em seu pescoço…eu sou fascinada pelo 

desespero e prazer invadindo seus olhos, essa dualidade assustadora que se remonta ali. 
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Meu papel é satisfazer, então me proponho a perguntar: 

"O que quer que eu faça?" 

"O que você quiser."  

O que eu quiser? 

 Quão perigoso isso é, mas você não sabe, e ri com seus olhos pequenos, de maneira despretensiosa, 

enquanto visualizo o massacre. 

Sabe Afrodite, tem algo que não sabe sobre mim, algo que eu quero, quero tanto que machuca. 

Minha carne apodrece pela fome, estou faminta há tanto tempo que não me recordo mais, mas você 

me desperta um instinto mais primitivo... quero me saciar, e autorizado foi. Devo? Não devo? 

Questões éticas que não acalentam a brutalidade me invadindo a mente, meus punhos se fechando, 

minha boca salivando. 

"Eu quero devorar você". 

Seus olhos brilham, você ri, de certo não entendeu o recado. 

Tenho vontade de sussurrar em seus ouvidos"Afrodite, eu quero rasgar sua pele pálida e frágil, eu 

quero abusar da sua bondade, quero te fazer tão minha que me assusta, vou pegar a lâmina mais cortante e 

abrir suas vísceras, devorando tudo, sem demora. Quero sentir o sangue, a seiva, os tendões, músculos, a 

essência, a alma, quero comer, mastigar e engolir cada parte sua". 

Vou adentrando a sua carne, fazendo com que grite, mas minha querida, grite alto, muito alto, isso 

melhora a experiência, e quando eu ferir sua pele com minha paixão e o chicote, enquanto você se dispõe 

como sacrifício.  

Eu quero barbarizar o teu corpo, produzindo marcas que nem o Tempo será capaz de apagar. 

Você goza, e ri, como sempre. 

"Eu te amo" sua frase habitual. 

Você me ama, e eu quero te “matar”, quero devorar, quero te mostrar o quão imundos esses demônios 

que me povoam são, tudo em nome do amor, tudo para eternizar, com sangue vermelho e fresco a obra-prima 

mais rebuscada que um dia sonhei. 

Você me beija, eu fecho os olhos, querendo me livrar desses desejos intrusivos, o medo me invade, 

você volta a correr, nua, me convidando para brincar de novo, jogar seu joguinho particular. 

Afrodite, meu amor, eu tenho medo das regras mudarem, e eu transformar a lírica em literal, assistindo 

seu corpo disposto nos braços do infinito, linda, tão pálida e muda, sem me pedir mais nada, será minha, tão 

minha que viverá em mim. 

E tão certo quanto o fim dos tempos, é esta certeza de que vou consumir você, só não sei se com meu 

veneno ou com minha boca. 
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Eu vou te massacrar, e talvez seja essa a face mais perversa do meu amor. 

Mas, leitor, levante a taça, existem lampejos e resquícios do belo na cena, eu proponho um brinde, 

antes da barbárie e do canibalismo, eu falo de amor.  

Brindaremos então, ao amor e sua selvageria.  
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Capítulo 6 

AMOR IMPOSSÍVEL 

Nadja Marcela 

 

A cada página meus sentimentos são renovados, as vezes ira, outras amores e as vezes choro, muito choro. 

você pode dizer: “Isso é o poder de um bom livro.” E eu vou te responder que isso é o poder de um livro. Quer 

saber o que um bom livro faz?  

Numa tarde eu estava sentada na areia da praia desfrutando dos pensamentos de uma autora, tinha 

acabado de começar a leitura. A primeira página me fez refletir sobre a vida. Na terceira página começava o 

suposto amor entre duas pessoas que um romance carrega. Minutos depois percebi que escurecia, pois as 

letras negras do livro começaram a se igualar a escuridão da praia, então fecho o livro e vou para casa me 

apropriar da luz artificial.  

No dia seguinte eu começo na página 20, e foi aí onde tudo começou. Fui de novo ler diante do pôr do 

sol, após uma hora lendo eu escuto um sussurro, podia ser alguém conversando, pensei, até sentir a 

respiração quente na parte de trás do meu pescoço, eu me viro e não há ninguém porque ele está na minha 

frente em pé, ele se abaixa para ficar frente a frente a mim, aqueles olhos verdes foi a primeira coisa que me 

chamou a atenção, eram chamativos, então eu continuei olhando fixamente em seus olhos e ele sorriu, com a 

boca e com os olhos. Sentou-se ao meu lado e começou a elogiar o sol, o mar, o vento e a praia como se 

estivesse vivenciando tudo isso pela primeira ou última vez. Por alguns minutos ficamos ali sentados em 

silêncio, não sabia o que dizer. Então, começamos a conversar sobre a autora que eu estava lendo, 

incrivelmente ele a conhecia muito bem e meus olhos brilharam quando ele apontou para minhas mãos e disse 

que já tinha lido e que amava essa história. Eu o avisei que tinha que ir e pedi para vê-lo na tarde seguinte no 

mesmo lugar para conversamos sobre minha atual leitura e ele confirmou.  

Depois desse dias passamos semanas conversando, rindo, brincando e passeando, pela primeira vez 

tinha encontrado alguém que entendia meu posicionamento acerca de autores e livros. Conforme minha leitura 

ia prosseguindo meus encontros com James ficaram mais frequentes.  

Um dia de chuva estávamos na minha casa. Da minha cama eu observava suas mãos sob meus livros 

que estavam na mesa, os pegava, foleava algumas páginas e os fechava, seguiu esse ciclo com todos os 

outros. Depois, Ele veio até mim e me perguntou o quanto eu já tinha lido do livro atual, respondi que a 

metade. 

ꟷ Você é rápida!  

Eu me deito, olho para o teto, sorrio e em seguida eu digo.  

ꟷ Sim 
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Nos viramos e ficamos um diante do outro. Eu estava apaixonada por aqueles olhos, pelas mãos 

macias que quando me tocavam despertavam sentimentos que eu nem sabia que existiam em mim, também 

pela sua voz doce e inocente, por ele. Meus sentimentos eram efêmeros quando se tratava dos livros, cada 

página um sentimento, quando se tratava de James, meus sentimentos cresciam, se misturavam e formavam 

uma grande bola de neve indestrutível, eu tinha me encantado por cada parte dele. Ele se aproxima 

lentamente de mim, toca minha pele suavemente, então suspira em meus ouvidos e depois seus lábios vai de 

encontro a meus que esperava ansiosos por um beijo. Tudo naquele momento parecia se encaixar.  

 Tinha se passado um mês desde que conheci James e minha leitura tinha atrasado muito, já que eu 

dedicava a ele todo meu tempo livre. Íamos passear na praia depois do meu trabalho, mas recebi uma 

mensagem dele cancelando, pois tinha que ir com urgência para o trabalho. Eu pensei que se ele não pode me 

ver hoje, vou encontrar com meu segundo amado, o livro. Chegando em casa tomei um banho e fui deitar-me 

para apreciar as últimas páginas.  

Algumas páginas depois... 

 

Fecho o livro com os olhos cheios de lágrimas. Este entrou para a lista dos favoritos. No quarto 

sentada na poltrona eu olho para a cama e lembro-me das cenas dos livros que li e dos que vivi, sempre 

imaginei estar no lugar da protagonista ou coadjuvante que sofria por não ter um amor, ou sorria por ter 

encontrado um. O resultado dessa história de romance era que a protagonista ganhava um amor perfeito, mas 

no desfecho ela o perdia. Ao finalizar a leitura eu percebi que era eu que vivia o livro, enquanto ele me lia, 

irônico, de tanto imaginar como seria minha vida perfeita acabei vivendo-a sem perceber. Agora, eu digo, meus 

caros, esse é o poder de um bom livro. 
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Capítulo 7 

AMORES 

Nagle de Melo Pereira 

 

“Belezas são coisas acesas por dentro; tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento.” Sempre que 

ouvia Jorge Mautner, sentia que a saudade se apresentava sedutora à sua frente. Por sua vez, ela então 

estendia a mão e sorria convidando-a para dançar. Eva levantou, deixou o caderno de desejos escritos em 

cima do sofá e se posicionou timidamente à frente dela procurando aconchego. Começaram a dançar. Pouco 

importava o ritmo ou as pernas bambas. O que se configurava eram apenas sentimentos que iam crescendo a 

ponto de tomar-lhe de pura emoção, fazendo escorrer lágrimas. Salgadas e quentes.   

Era levada por uma delicadeza raramente sentida. Quando o violino entrava na melodia, sozinho, Eva 

percorria um a um seus amores inventados. Nenhum platônico. Inventava porque quando pequena era a sua 

brincadeira preferida (e parece que na idade adulta também). Serão estas invenções os desejos de Eva?   

A cada sensação lembrada algo era reinventado. Como se fosse realizada uma limpeza de alguns 

aspectos enquanto que outros eram lapidados, adquirindo uma curva ou outro jeito de ser.   

A saudade apertava, outras vezes acariciava e ficava brincando com ela, como num “morde – 

assopra”. Sentia prazer intenso nos dois sentimentos: dor e alívio. Mas neste momento, especificamente, só 

sentia bem forte a saudade.  

 A mão descia lentamente até as suas coxas e alguns apertos a fizeram sorrir. Os olhos eram 

brincantes e ela se enxergava nas pupilas dilatadas de tesão! Sentia que seus desejos escorriam cachoeira 

abaixo, molhando-a por inteira. Abria os olhos e via que continuava ali, dançando com a saudade.   

Por mais que houvesse um gozo naquilo que refrescava sua memória, quando a música trocava, a 

memória mudava. Agora, perto do mar, o abraço a enlaçava devagarzinho, até tomá-la por completo, com 

carinho. Tinha poesia, cores, violão, certa leveza. Mas havia também um peso, ou melhor, um sentido ou uma 

razão de ser, dando consistência à memória que se apresentava. Ela respirou fundo e sentiu a brisa de um 

amor que vai e volta, feito as ondas do mar.   

Uma intensidade conhecida por Eva a arrebatava e a lembrança da lua vermelha que queimou os 

corpos naquele dia subia céu adentro. Dentro da sua alma. Atravessando quem era e quem deixava de ser.   

O blues chegava e tomava conta do seu ambiente de inspiração no domingo que ela aproveitava, 

mesmo desconfiando de sua solitude e da saudade que fazia parte do seu ser e a constituía. Um dia de cada 

vez. Um amor depois do outro. Um amor atravessando outro, muros, ideais e ideias de seu romantismo bobo, 

de menina.   
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As memórias, com o tempo, adquiriam cores e formas diferentes daquelas que já foram um dia. 

Portanto, a dança com a saudade era sempre única, exclusiva. E quando a música parava de tocar, Eva era 

sempre outra. Infinita. 
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Capítulo 8 

APRENDENDO A TRICOTAR 

 

Amanda Pereira Santos 

 

Quando criança, a avó de Maria ensinou-a a tricotar, cozinhar, lavar e passar. Dizia-lhe que toda 

mulher deveria saber fazer essas coisas, saber cuidar da casa. Nunca explicou-lhe o motivo, mas era o que 

aprendeu quando tinha a idade de Maria e repassava, sabiamente, os ensinamentos para a neta.  

Quando encontrasse o amor e se casasse, Maria saberia cuidar do marido. Foi o que a mãe lhe disse. 

E um dia Maria encontrou o amor. Tinha apenas 15 anos. Tão inocente, tão jovem. Mas ele prometera-lhe o 

amor eterno… era um príncipe encantado.  

Em uma bela noite, os dois deitaram-se. Maria não queria, mas precisava fazê-lo para provar seu 

amor. Ao menos, era o que dizia o namorado. Dois meses depois descobriu que estava grávida.  

O príncipe encantado tornou-se sapo e a princesa foi abandonada. A mãe expulsou-a de casa, a avó 

havia morrido e as amigas chamavam-na de vagabunda. Maria não entendia. Mas de uma coisa Maria 

lembrava-se. Ela lembrava-se de como tricotar.  

E tricotou dentro de si mesma, no chão frio de um banheiro sujo de rodoviária. Maria não queria fazer 

o que fez, mas não tinha outra opção e fez o que precisava.  

Voltou para casa e disse à mãe que havia sido um alarme falso. A mãe, aliviada, abraçou-a. As amigas 

foram visitá-la e o namorado pediu perdão. Agora Maria entendia. O mundo era hipócrita, era assim que 

funcionava. A santa submissa era acolhida, a "vagabunda" dona da própria vida apedrejada.  

Mas Maria recusou-se a obedecer o sistema que lhe oprimia. Saiu da casa da mãe, encontrou um 

emprego, alugou um apartamento, fez novas amizades e encontrou um novo namorado, que lhe respeitava.  

Agora, Maria não obedecia ordens, era dona de si mesma. Todos os dias, ia ao cemitério visitar o 

túmulo da avó, quem havia ensinado-lhe a sobreviver em uma sociedade opressora.  

Maria escolheu seus próprios caminhos, mas nunca se esqueceu de como tricotar e nunca se 

esqueceu da avó. 
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Capítulo 9 

AS MULHERES QUE HABITAM EM MIM 

         Sarah Thayne 

  

Eu sempre desconfiei que houvesse mais de uma mulher em mim. Mulheres estas que foram amadurecendo 

ao longo do tempo em que meus cabelos branquejam, com os ensinamentos de mulheres mais experientes e 

mais fortes do que eu e com os livros de mulheres e por mulheres que li. 

  

 Cresci tímida e tensa, mas desconfiada e curiosa. Vez ou outra dava voz a uma ou outra mulher. Não 

conhecia as suas identidades e personalidades. Nem sabia quantas eram. Tinha medo. Medo de quem elas 

eram. Medo de quem eu era. Medo do que elas poderiam ser. Medo de quem eu poderia me tornar.  

 Reza a lenda que, com o passar do tempo, nossas lembranças se tornam vagas, e de tudo o que 

passou nos recordamos apenas do que nos fez mais felizes, ou do que mais dói.  No meu caso, não me 

lembro dos tortuosos caminhos que me fizeram chegar até a psicologia, mas lembro de como cheguei lá, 

porque doeu. Doeu reconhecer nas palavras de outras pessoas uma angústia que era minha. No entanto, 

desde que cheguei até aqui, tenho sido feliz. 

 Foi na psicologia e na dor, na psicologia e na alegria, que encontrei uma das minhas maiores paixões. 

A psicanálise. Freud concluiu que o aparelho psíquico do ser humano é composto por três instâncias: id, ego e 

superego.  É difícil entender essas coisas. Esse foi o ponto de partida para que eu pudesse entender a 

confusão que todas essas mulheres faziam dentro de mim. Também foi necessário estudar o sagrado feminino 

– ler Mulheres que correm com os lobos, foi fundamental –, fazer minha mandala lunar e entender meu ciclo 

menstrual, voltar a praticar a dança do ventre, conhecer e me conectar com meus antepassados, meditação, 

praticar o ho’oponopono e a gratidão todos os dias, prestar a atenção no agora, nas energias e alimentos que 

permito no meu corpo, manter um diário e revisitar sonhos e sentimentos adormecidos. 

 É um processo dolorido no começo, mas é necessário. Assim, conheci todas as mulheres que existem 

dentro de mim. Eram três. No entanto, havia uma... A quem eu chamo de “eu mesma” muito diferente da que 

sou, digo era, ou melhor, da que está escrevendo esse texto. 

 Clarissa Pinkola Estés diz que mulheres cansadas querem curar o mundo e tendem a ter 

relacionamentos mal sucedidos por incorporar arquétipos transmitidos socialmente. Para ter consciência disso, 

é necessário se afastar e tomar consciência dos sentimentos e processos que acontecem dentro de sim. No 

entanto, saber escolher o parceiro de vida ideal é mais difícil do que se imagina. Um parceiro amoroso, 

companheiro e que não iniba as diversas mulheres que cada mulher tem em si. 
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 E foi com ele que eu conheci minhas três mulheres, bruxas, anciãs, guardiãs, companheiras e amigas. 

Não sei ele foi o meu primeiro amor, mas ele foi o primeiro em muitas coisas. Eu o amava. Demorei um tempo 

pra entender que ele me amava também. Não posso dizer que tivemos um relacionamento, porque não 

tínhamos cobranças um com o outro, não saíamos como um casal e nem nos víamos com tanta frequência. 

Pelo contrário, passávamos meses sem nos ver e sei que ele saía com outras pessoas. Isso me magoava, sim. 

Mas com o passar do tempo, isso parou de importar tanto. Percebi que não importa com quantas pessoas um 

homem esteve, mas importa se o coração ficou balançado, entende? Eu não entendo direito, mas sei que cada 

pessoa causa um tipo de balanço no coração diferente. Tem gente que a gente se sente balançado um tempo, 

mas depois não lembra nem o nome e nem o que aconteceu. Tem gente que balança, mas depois o coração 

fica rancoroso. Mas tem gente, que não importa quando tempo passe, o coração balança como se fosse à 

primeira. É diferente.  

 Ele me dizia que eu era diferente. Eu desconfiava. Mas ele sempre voltava, não importava se passava 

meses ou anos. Foi aí que entendi que ele tinha um balanço diferente no coração por mim. Ele sempre se 

lembrava de coisas que eu havia dito ou escrito pra ele. E isso foi o suficiente, mesmo que eu não entenda 

ainda o que isso possa significar. 

 Teve uma vez, que tivemos uma briga feia. Dentre todas essas, foi a pior, com direito a bloqueio no 

whatsapp e tudo. Depois de quase dois meses, ele me desbloqueou. Mais um mês até que eu tivesse coragem 

de falar com ele de novo e “sondar o terreno” no coração pra ver como estava o balanço dele. No começo, eu 

fiquei com medo, mas insisti em conversar. Ele não quis me dizer nada. Mas eu senti que estava diferente, ele 

não me dava uma pista, mas estava atencioso e não queria ficar sem me ter por perto. 

 Até que teve um dia que ele veio me ver. Eu tomei a iniciativa. Sempre sou eu. No começo, eu me 

importava. Hoje, não mais. Ele veio, e enquanto ele falava, sempre arrumava um jeito de me tocar. Passavas 

as mãos pelo meu rosto e cabelo. Perguntava se eu estava incomodada com aquilo e eu dizia que não. Então, 

pousava uma mão nas minhas pernas e apertava. Ele chegava cada vez mais perto de mim, até que nos 

beijamos. Beijamos muito. Eu estava com vontade e ele também. Ele vinha pra cima de mim e eu ia para cima 

dele. Dizia que eu deixava-o louco. 

 Nos momentos em que eu estava beijando-o tive resquícios da minha menina interior. De todas as 

três, ela é mais frágil e a mais nova. Aquela que é tímida, chorona, impulsiva e que tem muito medo. Eu a 

chamo de Clara. Para falar com ela, precisa de um cuidado especial com as palavras, pois se magoa muito 

fácil. Percebi que a Clara queria ter o domínio da situação em muitos momentos, mas quando eu olhava pra 

ele, sentia que também estava com medo e inseguro do que podia acontecer. 

 Senti que ele também estava diferente e alguma coisa acontecia com ele também. Parece que abaixou 

a guarda. Parece que parou de ter medo de mim e, finalmnte, entendeu que não precisa se defender e 
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esconder nada. A verdade estava nua e de pernas abertas bem ali. Eu precisava que estivesse assim. Eu 

sabia que apesar de querer mostrar a minha alma para ele ali, eu não podia. Clara segurava a minha mão e 

dizia que era perigoso, melhor desistir e ir pra casa. Toda essa história não me levou a lugar nenhum, em todo 

esse tempo, e agora não seria diferente. 

 Nesse momento, outra apareceu... Joana, a menina do coração selvagem, como já dizia Clarice 

Lispector. Meu lado decidido estava no controle. Meu lado lindo e belo, como um cavalo novo, assumiu a 

situação. Não preciso nem dizer em como as coisas esquentaram e de como ele dizia que eu o deixava louco 

e que queria muito mais comigo. 

 Depois disso, eu deitei em cima dele. Nós fechamos os olhos, nos abraçamos e ficamos em silêncio 

por um tempo. Algumas vezes, eu olhava pra ele e percebia que ele estava em um estado de plenitude, mas 

ao mesmo tempo, curtindo e avaliando os sentimentos que ele tem quando está comigo. Acho que se 

dependesse de nó, ficaríamos ali a noite toda. Mas de repente a barriga dele roncou, perguntei se ele tinha 

comido alguma coisa e ele disse que não, então eu disse pra ele ir embora comer algo e descansar. 

 Essa foi à primeira vez em que encerrei um encontro nosso. Eu tinha a impressão de que ele sempre 

ia me ver com vontade de ir embora, e dessa vez ele estava ali comigo. Curtindo. Sem pensar no tempo. 

Confesso que eu queria muito saber como ele estava se sentindo. Em outros momentos, eu perguntei, mas ele 

nunca respondeu. Mas, hoje, ele que perguntava o que eu estava pensando, eu dizia que não era nada. 

Depois, eu perguntava pra ele o que ele estava pensando também, e ele dizia que não era nada também ou 

dizia que era algo relacionado ao trabalho. 

 Não falamos nada relacionado à nossa história, as brigas que tivemos, as cartas que eu enviei e 

nossos sentimentos. Mas eu senti que eles estavam ali a todo o momento e mesmo que nos assuntos triviais, 

eles estavam ali nas entrelinhas, e apesar de tudo... Estávamos conseguindo conversar numa boa. 

 Eu saí de cima dele, vesti a minha roupa, dei um beijo e disse tchau. Ele disse para eu esperar um 

pouco. Fiquei olhando pra ele um tempo e esperei. Perguntei se ele queria me falar alguma coisa e ele disse 

que não. Ele me perguntou a mesma coisa e eu disse que não. Então nos beijamos e ficamos dando vários 

beijinhos. E foi aí, nessa hora que Lívia me chamou a atenção. Me disse para acabar com isso. Que eu não 

precisava me humilhar e passar por isso de novo. Então, eu peguei meu celular, minhas chaves e saí do carro. 

Entrei em casa e nem olhei pra trás. 

 “Eu também o amo com todo o meu coração”, pensava a Lívia, “Mas você não pode fazer mais nada. 

Ele precisa agir. Você precisa pensar em você”, ela me dizia. Dormi com o sentimento de que eu não iria 

procurá-lo e nem mandar mensagem nos próximos dias. Acordei com o sentimento de que ele me amava 

também, do jeito dele, mas amava. E pra mim, saber disso nesse momento, era o que bastava.  
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 Nesse mesmo dia, na hora do almoço, ele me manda uma mensagem no whatsapp com aquele emoji 

de olhos arregalados, eu respondi “bom dia”, e ele não disse mais nada. “Não vou forçar a barra”, eu pensei. 

Assim como ele precisa de tempo, eu também preciso. Pensamento esse totalmente influenciado por Lívia. Ela 

saber persuadir as pessoas. 

 Outro dia, li o livro Nós que não somos como as outras, cheio de personagens marcantes, e uma delas 

disseram uma frase que me marcou tanto: “Os homens são muito previsíveis, não sei por que você se 

preocupa tanto com eles”, se eu não tivesse lido nesse livro, teria pensado que era de autoria da Lívia. Mas se 

é ou não é, o importante é que esta frase faz sentido e quem disse está coberta de razão. 

 Mas, no entanto, tenho tentado não me preocupar tanto com isso. 
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Capítulo 10 

BREGUETE  

Suzi de Andrade Leite 

 

Certa vez o autor Guimarães Rosa escreveu “Minas são muitas. Porém, poucos são aqueles que 

conhecem as mil faces das Gerais”, e foi durante minhas férias, quando viajei para Belo Horizonte, para enfim 

conhecer minha avó materna e a casa onde minha mãe cresceu antes de desbravar as paulistas selvas de 

pedra, que pude reconhecer as tais faces descritas pelo autor mineiro.  

Eu estava muito animada, afinal não é todo dia que temos a oportunidade de conhecer alguém que 

está presente na sua vida há mais de vinte anos, e que durante todo esse tempo sempre insistiu em uma 

visita, ainda que breve. Pois bem, desta vez nada de rapidez, estava a caminho da capital mineira, deixando 

para trás a urgência de São Paulo para repousar na calmaria tão parafraseada em minha casa.  

Quando cheguei foi uma festa em meio a um mar de lágrimas, foi um encontro épico, digno de uma 

poesia de Drummond, minha avó não parava de me abraçar dizendo o quanto eu estava enorme, vindo da 

Renata, minha amiga, poderia ser um convite para academia, mas vindo dessa senhorinha baixinha, de vestido 

florido e cabelos acinzentados quase brancos, só poderia ser um rechonchudo elogio.  

Assim que consegui, enfim, me sentar e respirar um pouco, senti um maravilhoso cheiro de tempero, 

cheiro que me lembrava comida de casa, de fato, minha avó preparava algo para o jantar de boas-vindas e 

sabendo disso me convidei a ocupar o antigo quarto da minha mãe para organizar minhas malas, tomar um 

banho e me arrumar.  O jantar oferecia uma série de expectativas, esperava conhecer uma infinidade de 

primos e primas, todos casados obviamente, diferente de mim que havia completado um ano de “solteirice” 

desde o inominável e isso, muito contraria o que dizem a respeito do ritmo dos mineiros, não acham?! 

Entretanto, ao anoitecer, enquanto assistia minha avó reger a sinfonia aguda das panelas, escutei vozes, 

vozes altas se aproximarem da velha porta de madeira na entrada da casa. 

Ao abrir, para minha surpresa, era alguém que muito conhecida do meu ciclo de amigos das redes 

sociais, tratava-se de Marta, a prima mineira com a qual só havia me relacionado pela internet. Com todos os 

abraços e saudações ela me apresentou ao marido Carlos, confirmando minha tese. Nos sentamos à mesa 

para jantar, eu estava com muita fome, mas principalmente curiosa para provar a comida “maestra” da qual 

minha mãe foi discípula. Minha avó com muita satisfação nos serviu feijão tropeiro, arroz, couve e carne, e em 

meio a delícia do prato ela e minha prima contavam histórias de suas vidas tão distintas da minha, mais 

distintas ainda eram as palavras pronunciadas com tanta rapidez, mas na alegria da visita nem me importava 

com isso, quando Marta me pediu um favor: 
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-Prima, pega o breguete da carne lá na cozinha pra gente! 

Automaticamente me levantei e fui até a cozinha, já me sentia bastante confortável apesar das poucas 

horas que havia passado na casa, contudo, ao chegar e percorrer meu olhar por toda a cozinha não entendia o 

que de fato deveria procurar, que breguete de carne era esse? Confesso, poderia ter voltado a mesa para 

sondar do que se tratava, mas queria mostrar que fazia parte da família, assim comecei a procurar o tal 

breguete de carne. Abri gavetas, portas, tirei coisas do lugar e um desespero ridículo começou a me assolar, 

logo eu que sempre fui uma aluna de se orgulhar, sempre consegui circular com erudição por todos os 

assuntos, não sabia o que deveria até minha prima levar.  

Com alguns minutos de vasilhas caindo por toda parte, Marta veio ao meu encontro para saber o que 

havia acontecido com o breguete, ao chegar e olhar no fundo dos meus olhos quase lacrimejados, ela 

entendeu que eu estava completamente perdida e apontou para o prato de temperos ao lado da pia dizendo: - 

O breguete da carne ai ó! Com desentendimento peguei o saleiro e perguntei: - Isso? E Marta respondeu: - É, 

o breguete pra botar sal na carne, uai! Voltamos as duas para a mesa e, sem vergonha, mais do que já havia 

demonstrado, perguntei: - Gente, o que é breguete? Com alguns risos soltos minha avó pacientemente 

respondeu que o tal breguete é o saleiro, é a carne, é a cadeira, é qualquer coisa que escape o nome no 

momento em que se pronuncia. Minha prima esqueceu o nome do saleiro, e no final foi eu que me “breguetei”.  

Honestamente, achei que estava preparada para isso, durante toda uma vida ouvi minha mãe 

chamando tudo de Trem, e juntando partes de palavras para formar uma única frase como pópôpó quando 

ajudo a fazer o café, ou abricafaca se me atrapalho para abrir um pacote, ou até mesmo doncêvai se estou 

saindo sem comunicar, e claro, sempre finalizando cada frase com um Uai bem falado. Eu já sabia que o 

chamado “mineirês” existia, essa forma única de falar em Minas Gerais, esse código criado por e para os 

mineiros se comunicarem em uma sincronia perfeita, e em algum momento da minha vida até fiz uso de 

algumas dessas sentenças, mas aquela palavra conseguiu me tirar o chão, por alguns minutos me sentir a 

margem de tudo, da família, de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, do mundo.  

Depois de algumas horas tentando manter compostura conversando sobre toda essa situação, que 

mais parecia uma das comédias de Luiz Fernando Verissimo, fiquei com sede, e reparei que a jarra de suco de 

laranja estava do outro lado da mesa, próximo ao Carlos, assim pedi: - Carlos, me passa essa bagaça perto de 

você? Quando todos me olharam com uma cara estranha, aquela cara que provavelmente eu fiz com o tal do 

breguete, foi ai, exatamente ai, que entendi que o breguete mineiro nada mais é que a bagaça paulista, sendo 

o termo que nós usamos para, também, nos referir a tudo e qualquer coisa, até parecia que Veríssimo estava 

ali escrevendo mais uma de suas comédias falácias no centro da mesa.  

No dia seguinte ainda me lembrando de cena memorável do jantar, acordei cedo e acompanhei minha 

avó até a mercearia próximo de casa para comprar os preparos do café da manhã, gentilmente minha avó 
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disse para que eu pegasse o que quisesse e após algumas voltas dentro da mercearia me direcionei até o 

vendedor no balcão e perguntei: - Tem bolacha? O vendedor voltou seu olhar para mim e questionou: - Tem o 

quê? Eu respondi enfatizando meu desejo: - Bolacha?! O vendedor com um leve sorriso no canto da boca, 

cerrou o punho esquerdo e levantou na minha direção, logo fiquei assustada, sem saber como reagir, ele então 

disse: - Bolacha, é isso aqui na sua cara, o que você quer são biscoitos, e estão bem ali. 

Fui até a prateleira de BISCOITOS e escolhi um de cada sabor disponível, minha avó caiu na rizada e 

logo eu também, percebendo que seria uma longa temporada para conhecer todas as referidas faces das 

Gerais de Guimarães Rosa. 
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Capítulo 11 

DE PONTO EM CONTO 

Andrea Magalhães 

 

Mariana acordou pensando no dia em se conheceram.  

Pedro era um homem lindo, charmoso, engraçado, representava tudo aquilo que ela imaginava em um 

homem. Pode parecer clichê, mas foi amor à primeira vista. 

Estavam tão apaixonados que o ar faltava nos momentos de breve separação. 

Amavam-se com urgência, enlouquecidamente. Decidiram morar juntos e, meses depois, casaram-se. 

A cerimônia foi simples e linda. Convidaram apenas alguns familiares e poucos amigos. 

O tempo passou e com ele, suas histórias foram sendo costuradas. De ponto em conto, com bonitezas 

e tristeza, preenchiam as páginas do livro de suas vidas. 

Hoje, anos depois, ela sente tudo se tornou morno. Em qual página desse livro a paixão se perdeu? 

Mariana já pensou em dar um novo rumo para sua vida, aventurar-se sozinha pelo mundo e, quem 

sabe, viver uma nova e estimulante paixão. Mas a idéia de não acordar com Pedro, seu amado companheiro, 

ao seu lado é assustadora demais. 

Lembrou-se de como se sentiu vazia quando sonhou com a morte de Pedro e como foi reconfortante 

acordar e sentir aquele corpo conhecido ao seu lado. Lágrimas de alívio e felicidade rolaram de seus olhos. 

Que sensação dúbia: querer fugir, mas querer ficar; querer aventurar-se pelo mundo, mas ansiar colo 

amoroso de seu amante. 

As memórias de tudo que viveram brotavam, vívidas, pulsantes. A vida se transformou, o corpo 

modificou, mas ela sabia que o amor continuava ali, quietinho. 

E Mariana adormeceu, pensando no dia em que se conheceram. 
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Capítulo 12 

EU JÁ OUVI ESSA HISTÓRIA... 

Wagner Freitas Correia 

 

Parte I – “A Menina” 

 

A menina está em seu quarto, solitária com suas bonecas, talvez longe de um mundo virtual como o atual, mas 

em um determinado momento suas dúvidas são as mesmas que todas as meninas de todos os tempos, vamos 

ouvi-la então: 

 

- Tudo tão estranho, até hoje parecia tudo tão simples, de repente minha mãe me diz...  

 

- ”Mudanças ocorrerão em sua vida, minha filha!” 

 

- Mudanças? Tive sempre tantos sonhos, tantas fantasias, mamãe sempre falando para eu esperar, que um 

dia as coisas iriam melhorar, pensava em bonecas, vestidos novos, tantos brinquedos que esperava ganhar, 

mas a resposta era sempre a mesma... 

 

- ”Agora não dá filhinha, logo, logo...” 

 

- O que eu nunca entendi é porque a maioria das minhas amiguinhas da escola nunca precisou esperar, elas 

sempre tiveram brinquedos bonitos, roupas novas, dinheiro para comprar aqueles doces gostosos na cantina, 

por que só eu precisava esperar? Desde que era pequena foram tantos “porquês”, alguns meus pais tinham as 

respostas, outros ainda estão na minha cabeça até hoje... 

 

Questões insolúveis para um mundo infantil, problemas pequenos e quase imperceptíveis para um mundo 

adulto, onde a luta diária nos faz indevidamente insensíveis para anseios naturais de uma ingênua felicidade. 

 

- Eu sei que somos pobres ou classe média B ou C, sei lá, mas sempre achei que devia ser tudo a mesma 

coisa, não consigo entender porque as outras crianças têm tudo tão fácil e os pais tem tanto dinheiro, e olha 

que eles trabalham bem menos que os meus, não param de viajar, de passear, quando vou à igreja aos 

domingos...é vou sim...meus pais são muito religiosos...escuto sempre o padre dizer... 
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- “Todos nós somos irmãos, todos somos iguais, pois somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai”! 

 

- Fico, então, confusa, como pode um Pai dar tanto a tão poucos e só um pouquinho para muitos? Ou será que 

Ele dá igual e eles que não sabem dividir, vai entender!  

 

Ela dá um longo suspiro, como só as crianças sabem suspirar. 

 

- Agora é que realmente chega a pior parte, com tantas dúvidas, minha mãe ainda me diz... 

 

- “Calma minha filha, não se preocupe, isso é normal”! 

 

- Como esse sangue que está saindo de dentro de mim pode ser algo normal? Estou sentindo tanto medo, 

tanta vergonha, será que me machuquei? E olha que ela ainda riu dos meus medos... 

 

- “Deixa de ser boba menina, você só deixou de ser criança e se tornou uma mulher”! 

 

Ela joga longe a boneca que estava ao seu lado, indignada. 

 

- Mas eu não quero ser mulher, quero ser criança... 

 

Olha para cima de sua cama e pega o absorvente jogado sobre o travesseiro. 

 

- Ah, e agora tenho que usar este negócio para não sujar minha roupa e minha mãe ainda diz para eu não 

“ligar”, que ninguém vai perceber... 

 

A raiva volta a ser substituída pelo medo. 

 

- E agora que não sou mais criança o que devo fazer? O que devo falar? Em que tenho que ser diferente? 

Estou tão confusa, complicadas essas coisas... 

 

Ela deixa cair o absorvente no chão, uma lágrima se solta silenciosamente de seus olhos, talvez a última 

lágrima da criança que se foi. 
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Parte II – “A Adolescente” 

 

 

No quarto, a adolescente se abaixa e pega o absorvente que tinha deixado cair no chão, visivelmente 

indignada. 

 

- Que “merda”! Logo hoje que o Paulinho me convidou para sair, esta “droga” tinha que “descer”? 

 

Como com todos os jovens, suas emoções afloram e logo se transformam. Se antes o olhar era de indignação, 

agora só há o brilho sonhador, só de lembrar o motivo pelo qual sua menstruação era assim tão inconveniente. 

 

 - Ah o Paulinho, ele é tão bonito! Fico aqui só pensando, imaginando, ele me beijando, me abraçando, 

enfiando a mão na minha blusa, levantando a minha saia...e...e...pronto... 

 

Joga novamente no chão o absorvente. 

 

- Sinal fechado, com esse “puta” negócio barrando o caminho! 

 

Agora o olhar que a domina é de preocupação. 

 

- E se ele nunca mais quiser sair comigo? Sabem de uma coisa, todas as minhas amigas já não são mais 

virgens, mas eu estou esperando até agora, acho que tem que ser com um “carinha” legal, que eu “curta”, que 

goste de estar comigo também, dar por dar não tem a menor graça e o Paulinho...ah...ele é tão “sarado’...quem 

sabe não seja com ele que vai “rolar”...bem...mas hoje não, com certeza... 

 

Abre a porta do guarda roupa, e se vê em um grande espelho, logo depois as roupas nos cabides, seu olhar é 

desolador. 

 

- Olha só, pareço uma “mondronga” com essas roupas, que “droga”, sempre essa falta de grana, meu pai é um 

pão-duro, vive dizendo que não tem dinheiro para nada, que roupa é tudo igual, o que ele entende de moda? 

Nada! Por isso reclamo mesmo, por isso eu grito, bato porta, minha mãe só me manda calar a boca... 

 

- ”Se teu pai te escuta”! 
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- Não adianta, não sou como ela, que sempre foi escrava do meu pai, que escuta e abaixa a orelha, ”tô fora”! 

Vou ser modelo ou atriz, rica e famosa, para não depender de ninguém, terei todos rastejando aos meus pés, 

principalmente estas “fresquinhas” que se dizem minhas amigas, só que quando viro as costas riem de mim, 

elas que se cuidem, vou passar “batido” na rua... 

 

Seus olhos agora brilham com o futuro brilhante e esplendoroso que imagina para si. 

 

- Quem sabe eu case com um homem bem rico, jogador de futebol, cantor, ah, o que importa mesmo é que ele 

tenha um carro legal e muita “grana” para gastar, vou querer morar em uma mansão de frente para o mar, 

pensando bem, casar para que? É melhor só se juntar, se não der certo, não deu, pulo fora, vou viver sozinha 

ou procuro outro e mais rico, casamento mesmo, nem pensar...nem pensar... 

 

Sai do quarto batendo porta, pronta para enfrentar o mundo, para realizar todos seus sonhos. 

 

 

Parte III – “A mulher” 

 

 

A mulher está frente a gaveta aberta, lá guardada está uma grinalda, seus olhos brilham na lembrança. 

 

- Sim! Aceito! Com que alegria e emoção respondi ao padre, ainda me lembro daquele dia, detalhe por detalhe, 

o Paulinho estava tão bonito! Aquele terno alugado caía como a uma luva em seu corpo, tantos anos se 

passaram, tantos sonhos, tantas esperanças, nosso pequeno apartamento, afinal o nosso cantinho... 

 

Seu olhar agora se perde ao longe, a um tempo que não mais irá retornar. 

 

- O que será que aconteceu? Quando o encanto acabou? Quando terminou a fantasia e começou a realidade? 

A dura realidade! É verdade que sempre tivemos uma vida simples, mas honesta, ele sempre trabalhou muito 

e eu fazia o que podia para ajudar, nos víamos tão pouco, e quando estávamos juntos eram só brigas e mais 

brigas, sempre o mesmo motivo, dinheiro, ou melhor, a falta de dinheiro, ele sempre reclamando que eu 

gastava muito, que só queria supérfluo e eu sempre cobrando a vida que achava que merecia, de luxo, de 

conforto... 
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Nos meios das recordações um leve sorriso agora ilumina seu rosto. 

 

- Mas tivemos bons momentos, quando nasceu nosso filhinho, que alegria! Finalmente nossa vida iria mudar, 

seria tudo diferente, os sacrifícios continuaram, é verdade, mas tínhamos uma razão maior para lutar e um ano 

depois, sim, um ano depois, duas, duas boas razões, nossa princesinha, nossa filhinha nasceu, redobramos 

nossos esforços, procuramos dar sempre o melhor para nossos filhos, brinquedos, roupas, festas, bons 

colégios, tudo o que não tivemos, tudo que havíamos sonhado, eles seriam felizes, pelo menos eles, eu e 

Paulo vivíamos para eles, até estávamos mais unidos e os nossos sonhos de viagens, de passeios, de ter o 

nosso carro foram ficando para trás, mas fomos e somos companheiros fiéis numa jornada de desilusão, de 

perdas, tudo isso estampado em nossos semblantes, nas rugas, no cansaço, mas nossos filhos se formaram, 

casaram, constituíram família, são felizes e nós, bem, tínhamos cumprido nossa missão, uma vida repleta de 

renúncias, de sacrifícios...é...valeu a pena, tudo valeu a pena, não poderia ter sido de outro jeito...não poderia 

ter sido... 

 

Fecha a gaveta lentamente, por entre o sorriso foi inevitável conter a lágrima, a primeira de muitas que ainda 

iria derramar. 

    

 

Parte IV – “A Senhora” 

 

 

Em sua cadeira de rodas a Senhora olha à sua volta, ansiosa, novamente se estica tentando se mirar no 

espelho da sala de estar. 

 

- Como estou? Acha que eles vão gostar? Meus filhos já devem estar chegando, com os meus netinhos, são 

tão lindos, você vai ver, já lhe falei que meu filho é um médico famoso? E minha filha então? É casada com um 

advogado muito rico, estou tão orgulhosa... 

 

Em meio ao entusiasmo uma sobra cobre seu olhar, uma sombra passageira, mas sem dúvida ela ali estava 

presente. 
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- Pena que Paulinho não está mais entre nós para vê-los, também se orgulharia, mas era inevitável, foram 

tantas noites frias, tanto trabalho, não se alimentava direito e ela veio, implacável, a tuberculose e o levou, mas 

tenho certeza que Paulinho está olhando por todos nós, e feliz, ele não admitia lamentações,  ”meu velho” não 

gostava de ver ninguém triste, ele nunca gostou, é, assim foi minha vida, desde criança, muitos sonhos, muitas 

fantasias, ideais, infelizmente eu e “meu velho” não pudemos ter a vida que desejamos, tivemos tão pouco 

tempo para sequer pensar em realizar o que queríamos, não deixaram, o mundo não deixou, tínhamos que 

correr...correr....o porque não sei, mas tínhamos que correr, corremos tanto que a vida passou e nem 

percebemos, tão preocupados em sobreviver que não restou tempo para viver...pelo menos conseguimos dar 

um futuro para nossos filhos e com o estudo que pudemos lhes proporcionar terão a vida tranquila, aquela, a 

mesma vida que tanto sonhamos e nunca tivemos, pelo menos eles terão... 

 

Seu olhar agora é indefinível, um olhar que só as lições da vida podem criar, um misto de sonho e desilusão, 

alegria e tristeza. 

 

- E foram eles, meus filhos, eles que me arrumaram esse lugar para eu passar o resto dos meus dias, até ir ao 

encontro do “meu velho”...que bom...graças a Deus, aqui é tão tranquilo, tanta paz, tanto silêncio, tudo é tão 

bonito, tudo é tão frio...frio...muito frio... 

 

Olha para o lado, alguém chamara seu nome, se assusta, se surpreende. 

 

- Como? Já? Não, ainda não posso entrar, não devo, eu sei que eles virão, hoje é o dia das mães, não é? 

Então, foi a última vez que eles vieram, era dia das mães, eles não podem ter esquecido, eles virão, vamos 

esperar só mais um pouquinho, ano passado eles estiveram aqui ou já faz dois anos? Ou três? Essa minha 

memória....Paulinho! Paulinho! Nossos filhos, onde estão nossos filhos? 

 

 

Fim. 
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Capítulo 13 

GERME 
 

Luciano R. Cruz 
 
 

ATENÇÃO PASSAGEIROS RUMO À ESTAÇÃO LUZ, FAVOR DIRIGIR-SE À PLATAFORMA DOIS... 

 

...É extremamente importante, continuou a voz ao alto falante, que todas as ligações sejam 

interrompidas e que os plugues sejam retirados. Ao receber esta mensagem direto em sua mente, Francisca 

automaticamente começou a retirar os seus, o de imersão musical e os de conexão com a rede; com isso, 

estava novamente inserida à realidade. Mais à frente, Silvia, além dos de imersão visual, também retirava os 

que a conectam com o seu trabalho e atrás das duas, um pouco mais afastada, Amanda, que utilizava os 

plugues como disfarce para o uso de entorpecentes digitais, também removeu de um implante ilegal, aqueles 

que a faziam transpor barreiras ainda mais distantes da realidade, um mundo completamente surreal, de onde 

pretendia sair cada vez menos. 

 

Amanda, apesar de não ser tão jovem quanto à maioria dos usuários deste novo tipo de droga, era tão 

imatura e inexperiente quanto eles. Estava longe de ser fútil ou desprovida de inteligência, mas sempre fugiu 

de responsabilidades ou obrigações, estando sempre às margens de uma sociedade cada dia mais competitiva 

e complexa. Um mundo que não fazia mais distinção entre homens e mulheres, heterossexuais e 

homossexuais, pele clara ou escura, pois não havia mais tempo para isso. Nesses tempos de individualismo, o 

interesse por outro indivíduo, era um desperdício enorme de tempo. Com relações cada vez mais fluídas e a 

competição cada vez mais acirrada, os índices de morte por suicídio aumentavam exponencialmente, 

paralelamente a uma redução quase absurda no número de homicídios.  

 

Sílvia era pesquisadora e o seu trabalho abordava justamente esse tópico e as causas desse 

fenômeno, analisando a evolução e traçando um paralelo com tempos de outrora. Trabalhava 

incansavelmente, parando apenas  quando o programa responsável pelo desligamento das imersões em seu 

cérebro a alertavam que, se não dormisse o tempo suficiente para recuperar as forças, o seu desempenho 

seria comprometido...  

 

Sua pesquisa era realizada em vários bancos de dados e em diversos idiomas antigos, como o 

francês, o alemão e o português do Brasil. Como todo mundo, ela se valia da conexão direta com a rede, de 

onde extraia e, de forma quase simultânea, a alimentava com as informações processadas em seu cérebro. 
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Todos os membros de sua equipe estavam conectados numa rede privada, um jeito muito mais prático de 

trocar informações e agilizar uma pesquisa. 

 

Por estar sempre conectada, raramente sentia a solidão física, às vezes, enquanto se exercitava, outra 

forma de manter seu cérebro ativo e competente, sentia-se estranha, como se o mundo ao seu redor não fosse 

suficiente, ou até mesmo real. Nestes momentos a sua libido assumia o controle de sua mente por alguns 

poucos instantes, o suficiente para fomentar a necessidade de se relacionar de forma concupiscente com 

alguém, era então que acessava o banco de compatibilidade. 

 

Tinha predileção por sexo com outras mulheres, porém, desta vez, um homem chamou a sua atenção 

dentre as opções apresentadas diretamente em sua mente, através do banco de dados que mesclava os 

interesses de cada um cruzando as informações e apresentando um leque de opções, mais ou menos variadas 

àquele que o acessava. O homem também estava imerso e foi quem tomou a iniciativa. Depois de uma rápida 

conversa, os dois confirmaram ao sistema a compatibilidade e combinaram um local onde praticariam o ato 

que aliviaria o desejo de ambos. Tudo ocorreu conforme o esperado e eles se despediram com cordialidade, 

mas sem afetividade.  

 

Enquanto aguardava a chegada do coletivo que a levaria à reunião física periódica, rememorou essa 

experiência, havia sido um encontro muito agradável, mesmo não sendo a sua preferência, o sexo com aquele 

homem transcorreu de forma fluida, como se fossem amantes há algum tempo. Imaginou que deveria ser 

assim nos tempos antigos, isso que nos registros constam como o que as pessoas definiam como paixão ou 

amor, que nada mais era do que mecanismos criados pelo corpo com o intuito de levar a espécie a se 

reproduzir e a se perpetuar.  

 

Depois desse episódio ela começou a se sentir estranha, em alguns momentos, sentia-se menos 

focada… Neste momento se perguntava o que poderia ser esse incômodo, esse mal estar que às vezes a 

acometia...  

 

ATENÇÃO PASSAGEIROS, AGUARDEM ATRÁS DA LINHA VERDE... 

 

Amanda detestava a realidade; abusava das imersões que a cada dia se mostravam insuficientes para 

o seu apetite voraz por algo que não fosse “real” e ela não era a única. Uma parcela considerável da 

população, especialmente os nascidos nos primórdios da era dos “plugues” como popularmente são 
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conhecidos os aparelhos de imersão em rede e que nada mais eram do que um aparelho do tamanho 

aproximado dos antigos smartphones com conexão via plugue direto no sistema nervoso, tinham algum tipo 

distúrbio nesta área.  

 

Ela ainda tinha uma terrível compulsão por experiências pouco ortodoxas, tidas como nocivas pela a 

maioria da população; quando tentou atravessar a fronteira de uma das unidades federativas, foi descoberto o 

implante ilegal que dava acesso a essas experiências, além de ser porta de entrada para drogas digitais. 

Graças ao ocorrido fora obrigada ao tratamento com um terapeuta comportamental, com quem estava indo se 

encontrar.  

 

Em um dos últimos encontro dos dois, ele propôs um exercício que a incomodou profundamente, ela 

ficou bastante desconcertada quando o terapeuta encerrou o encontro com o já tradicional exercício que ela 

teria de realizar nos próximos dias. “É uma coisa muito natural, iniciou, assim como tudo que fizemos até aqui, 

porém, envolve um pouco mais de complexidade em relação aos outros exercícios. O seu próximo desafio é 

fazer sexo.”  

 

Tão logo ouviu as palavras proferidas pelo terapeuta, começou a suar frio e a sentir angústia e falta de 

ar, estava tendo uma crise de ansiedade... “Sexo!? Como assim?” Pensou… “Isso mesmo, sexo, você precisa 

ter relações com alguém, mesmo que casual…” “Como se existisse outra maneira de se fazer sexo”, ela 

pensou. Ele continuou: “Amanda, eu sei que você ainda utiliza os implantes ilegais, eu poderia pedir uma 

intervenção, na verdade essa é minha obrigação, faz parte das funções que desempenho como reeducador, 

porém, eu sei que você não está preparada e prefiro uma abordagem menos traumática e como temos um 

relacionamento de confiança recíproca, eu sei quando e o que pedir para você fazer.”  

 

Mas, [SEXO] isso era nojento e primitivo, além do mais, existiam várias opções de imersão 

(regularizadas, inclusive) que desempenhavam o papel de saciar a libido muito melhores que o ato em si.  

 

Saiu do consultório desanimada, esse era, com certeza, o pior dos exercícios até o momento e ela não 

sabia nem por onde começar, ou melhor, até sabia, mas era tão frustrante entrar no banco de compatibilidade, 

nunca o par era de fato compatível, mas havia decidido não perder tempo. Queria completar logo o programa e 

voltar à sua vida, melhor, procurar uma das colônias, que nada mais eram do que lugares alternativos, onde os 

mais variados tipos se reuniam e colaboravam entre si com o intuito de sobreviverem distante do controle 
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absoluto. Não era simples entrar para um desses grupos, porém não era impossível, talvez se não tivesse sido 

descoberto o seu mais recente implante… 

 

Os implantes não devem ser removidos sem o tratamento adequado, mesmo quando recentes, por 

causa do alto risco neurológico e ela precisava agora completar o ciclo e recuperar a sua independência. 

Acessou direto em sua mente o banco de compatibilidade e, após poucos segundos, apareceu o primeiro par. 

Era um jovem de pele escura, muito atraente aos olhos de Amanda que naquele momento teve a sensação de 

que, pela primeira vez, o banco de dados havia acertado.  

 

O jovem, além de bonito, tinha atitude e uma personalidade cativante. Combinaram um encontro para 

o dia seguinte, logo em seguida Amanda encerrou a conexão, observando se o seu par não havia implantado 

um plug-in de monitoramento em sua mente, algo que um hacker habilidoso poderia fazer com relativa 

facilidade e logo em seguida imergiu em seu mundo surreal para escapar da terrível realidade onde seu corpo 

físico estava preso e de onde ela pretendia escapar um dia… 

 

O encontro do dia seguinte foi além do que ousou imaginar, mesmo porque ela não o fez, o contato 

com outro corpo a fez estremecer, havia quanto tempo desde a última vez?, Pouco importava, era como se 

fosse a primeira, mas em nenhum momento sentiu-se desconfortável com a situação. No final, como de praxe, 

se despediram sem demonstrar sentimento, apenas cordialidade e ela ficou com a impressão de que esse 

contato havia mudado algo nela. Além de um sentimento, algo neste momento crescia dentro dela… 

 

ATENÇÃO PASSAGEIROS… 

 

Francisca era notável! Uma bela mulher, cuja maturidade, estava a bater na porta apenas para deixá-la 

ainda mais interessante. Era bela, mas era apenas isso, pelo menos era o que acreditava. Relacionamentos 

fixos, apesar de raros, ainda existiam e era mais comum do que se podia esperar e ela possuía um… 

Casamento, como era conhecido nos tempos antigos, a cerimônia, o contrato, tudo isso estava em desuso, 

mas ainda assim, alguns casais ainda se formavam. Eram tidos como exóticos, mas não viviam às margens da 

sociedade, contanto que contribuíssem para a mesma.  

 

Convencida por seu parceiro, acreditava que a sua missão neste mundo era ser mãe e que juntos, 

formariam uma família nos moldes antigos, como seus tataravós haviam feito, não como nos tempos atuais, 

com o Estado sendo o responsável pelo desenvolvimento das crianças não abortadas ou resultado do 
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relacionamento daqueles que voluntariamente, ofereciam o fruto de suas vontades para o fortalecimento da 

espécie, que envelhecia e cada vez menos trazia à luz do Sol, um novo rebento. Tais comportamentos, 

também não eram tão raros como muitos supunham, porém, em alguns casos, o Estado intervinha para que 

fosse cumprido o que determinava a lei: “ao completar a idade de dezesseis anos, todo aquele que ainda se 

encontra sobre os cuidados de seus progenitores, deve ser entregue aos cuidados e ensinos de formação do 

Estado”. 

 

O companheiro de Francisca tinha ímpetos revolucionários, almejava a uma vida simples, afastada de 

toda a loucura e conectividade do mundo atual. Era tecno agricultor, além de pesquisador e havia adquirido 

alguns lotes de terra no interior do país com a intenção de pôr em prática os seus planos, que esbarrava num 

empecilho: Francisca não conseguia engravidar e ela temia que fosse consequência de um aborto realizado no 

início de sua vida sexual, mesmo os profissionais afirmando que o procedimento fora realizado com perfeição e 

que não haviam sequelas, as tentativas do casal eram sempre frustradas. 

 

Há algumas semanas, ela começou a sentir-se estranha, nada parava em seu estômago e já estava se 

sentindo muito fraca. Preocupado, seu companheiro solicitou uma consulta no sistema integrado de saúde, 

única forma de tratamento depois que o Estado deixou de delegar ao sistema privado, o exercício na área da 

saúde. As frustrações do passado foram tantas, que eles sequer chegaram a cogitar a possibilidade de… 

 

...AGUARDEM ATRÁS DA LINHA VERDE. 

 

Alguns segundos após o aviso, o coletivo chegou e os passageiros embarcaram, inclusive, Francisca, 

Silvia e Amanda, que ocuparam seus lugares e esperam o sinal para a conexão com o carro através do plugue 

de passagem. Tão logo o sinal fora emitido, todos os passageiros conectaram-se e o sistema começou o 

escanear os passageiros em busca de alguma anomalia. Durante o percurso de pouco mais de uma hora, 

seria feito o check up de rotina. No final da viagem, todos receberiam o resultado… 

 

UMA HORA E TRINTA MINUTOS DEPOIS… 

 

As três haviam chegado ao destino, Francisca tinha uma consulta marcada e o resultado do exame 

preliminar, feito durante a viagem, serviria para o encaminhamento ao profissional responsável, que no seu 

caso, seria um obstetra. Ela ainda tentava processar essa informação enquanto se dirigia ao hospital e pensou 

na felicidade do companheiro e em seus planos mirabolantes. Ao chegar ao prédio, foi recebida por um auxiliar 
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que a conduziu ao médico, um homem relativamente jovem, que não disfarçou a excitação por estar 

atendendo a uma mulher grávida, apesar de ser essa a sua especialidade. Isso se dava porque a taxa de 

natalidade havia caído consideravelmente graças à melhorias no sistema educacional e a um programa de 

erradicação da desigualdade social; as pessoas estavam cada vez menos interessadas em se reproduzir.  

 

Durante todo esse tempo, Francisca acreditou ser essa a sua missão no mundo: a de gerar uma vida e 

agora estava prestes a cumprir ao propósito. A mente em turbilhão, o medo de não conseguir chegar até o final 

da gestação, como ocorria a muitas mulheres, o medo do bebê ter alguma mutação genética, o medo de ser 

deixada e consequentemente ter de deixar a criança aos cuidados do Estado, esse último bastante remoto, já 

podia ver o seu companheiro refestelando pelos quatro cantos a conquista dos dois. 

 

Durante o exame, o médico a fez preencher um questionário preliminar sobre o destino da criança, se 

seria responsabilidade do Estado à partir do nascimento ou aos dezesseis conforme previsto em lei e, quando 

ela disse que precisaria consultar o pai da criança, percebeu o quanto seria complicado os planos do seu 

parceiro… 

 

Amanda não quis acreditar: “grávida!?” Mas havia tomado todas as precauções, o que poderia ter 

saído errado? Na mesma sala, encontrava-se outra mulher, visivelmente transtornada. Estava terminando uma 

conexão e seu olhar ao retornar à realidade era o de uma pessoa em conflito. Era alta e bastante atraente, 

possuía uma bela forma física, “certamente praticava atividade física com frequência” pensou, o modo de vestir 

era sóbrio e tudo nela exalava a uma pessoa bem resolvida. 

 

Sílvia também reparava em Amanda que, aos seus olhos, não chegava a ser bonita, mas estava longe 

de ser feia, apesar dos traços grosseiros. Tinha a pele muito alva e olhos verdes com a face emoldurada por 

uma bela cabeleira loura, na mesma hora desconfiou que estivessem ali pelo mesmo motivo, ambas estavam 

grávidas. Tentou sondar a jovem e reparou no implante, que apesar de ilegal, era muito bem feito, ela mesma 

apenas pode perceber, disfarçado entre os regulamentados, por conta de seu conhecimento do assunto, que 

também era alvo de seus estudos. “Certamente, ela devia estar em processo de recuperação do vício”, 

pensou, “e agora está grávida, como será que uma pessoa que está sempre alheia à realidade conseguiu ta l 

feito?”  

 

Esse questionamento também servia para ela. Certamente havia sido um descuido, ficou faltando 

algum procedimento, mas isso não importava no momento, ainda era possível abortar e era o que ela 
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pretendia fazer. “O que será que a menina que se encontrava à sua frente iria fazer?” pensou curiosa. Em 

tempos de hiperconectividade, raramente pessoas desconhecidas conversavam e ela resolveu fazer um 

experimento: 

 

- Como aconteceu? Iniciou meio que arrependida com essa abordagem tão direta. 

 

-Pensei que fosse de conhecimento geral o motivo pelo qual uma mulher fica grávida - retrucou a outra 

deixando transparecer o incômodo de estar sendo molestada por uma desconhecida… 

 

Sílvia não se importou com a resposta, achou mesmo engraçada e começou a rir. A rir, pensou, há 

quanto tempo não manifestava essa reação, nem sabia que ainda era capaz… Amanda, contagiada pela 

espontaneidade do ato, acabou rindo também, não fez nenhum tipo de conexão desde que recebera a notícia 

de sua gravidez, fora avisada de que o seu terapeuta seria avisado e a consulta remarcada para o dia seguinte 

e que era de extrema importância o procedimento o qual seria exposta, independente do destino que daria ao 

feto. 

 

As duas pareciam mais relaxadas com a presença uma da outra e começaram a conversar sobre o 

que fariam. Amanda ainda não havia decidido, mas dentro dela, algo além de uma criança começou a crescer, 

ela sentiu-se incrível, como se de repente houvesse adquirido superpoderes. Ela estava portando uma vida… 

Do alto falante, uma voz impessoal alertou que havia chegado a sua vez e ela se levantou decidida, era mãe e 

isso mudava tudo… 

 

Alguns anos depois… 

 

O lugar chegava ser a bucólico, nesses dias, qualquer pedaço de chão que não estivesse revestido 

poderia ser visto assim e o pedaço era bastante grande. Lembrava algo que, há muito não existia mais: uma 

fazenda. Contrastava com o cenário inúmeras máquinas, autônomas na sua grande maioria, que realizavam o 

trabalho pesado, enquanto Francisca supervisionava tudo de perto. O contato com a terra foi o que 

proporcionou a cura de sua mente.  

 

Após o parto ela desenvolveu um quadro depressivo e tentou o suicídio diversas vezes. O seu 

companheiro precisou ser a mãe que a criança necessitava e ela, após meses de tratamento, começou a se 

interessar cada vez mais pelo o que o parceiro desenvolvia e a se afastar cada vez mais da vida doméstica 
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para se dedicar à terra, hoje a criança completava dois anos e ela teria que vê-la, foi a única coisa que ele a 

pediu. 

 

Ela chegou vestindo um macacão folgado, o parceiro a viu e constatou, nada neste mundo poderia 

roubar a sua beleza, nem mesmo o passar dos anos fora capaz, até a depressão havia feito uma tentativa: 

fracasso. Ele se apaixonou por sua versão fazendeira e o modo como isso a fazia feliz, enquanto ele cuidava 

do filho e dividia com ela os afazeres no campo.  

Tudo parecia bem, quase perfeito. Francisca observava os dois, pai e filho, olhou nos olhos do menino 

e viu os seus, era muito belo com seus olhar inquisidor, ela se aproximou e o abraçou e ele disse: mamãe… 

 

**** 

 

Sílvia continuava a trabalhar duro em sua pesquisa e não pensava mais no feto, apenas em como as 

relações, a cada dia, tornavam-se mais frias e as consequências desse comportamento. Almejava ser uma 

referência na sua área de atuação e estava bem próximo disso. No momento, o foco de sua pesquisa eram os 

indivíduos que resolveram viver à margem do sistema, adotando uma postura alternativa e estava se 

preparando para uma viagem onde iria entrevistar um desses dissidentes e espécie “musa” da causa, a 

famigerada Francisca, que passou de mulher com depressão pós-parto a defensora do movimento “vida 

simples” que vem chamando a atenção da sociedade. 

 

**** 

 

Transformação física e mental, Amanda sentiu-se maravilhada durante todo o processo de gestação. A 

conexão que era tão forte nessa época, quando a sua filha ainda estava em seu ventre, não se desvencilhou 

após o nascimento, ao contrário, a conexão era cada vez maior com o passar dos dias, fazendo com que ela 

percebesse o quanto era surreal essa experiência, que ela sequer cogitava um dia vivenciar.  

 

A cada fase, um novo mundo de possibilidades se abria e os seus sorrisos e brincadeiras eram 

acalentadores, fazendo com que cada instante fosse eterno, como na primeira vez que a ouviu dizer “mamãe”.  

  

O pai não fora notificado, esse foi o desejo de Amanda que já havia decidido se mudar para uma das 

colônias, pequenos paraísos onde comunidades com estilos de vida diverso, viviam em harmonia; 
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diferenciavam-se do movimento vida simples por serem menos radicais às comodidades e estilo de vida mais 

modernos e tecnológicos. 

 

Estabelecida numa dessas comunidades, ela vivia intensamente a experiência mais transformadora de 

sua existência que era a de compartilhar a vida com aquela que havia lhe uma razão para viver... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 284 

 

Capítulo 14 

HEROÍNA 

Yasmim Silveira 

 

Quando menina, limitação. 

Me dizem: Fecha as pernas, meninas não se sentam dessa forma. Não suba nessa árvore. Pare de 

correr! Futebol é esporte de menino. 

Quando moça, culpa. 

Seios crescendo, meu corpo sangra e meus pelos se revelam. Olhares de homens mais velhos 

avaliando meu colo, enquanto dizem: “Nossa, como vc cresceu! Está uma mocinha linda”. Minhas bochechas 

coram, não me sinto confortável na minha própria pele. Não sei o que mais me incomoda, lidar com as 

mudanças do meu corpo ou com toda a atenção desnecessária. 

Quando mulher, fardo. 

Me empurram o arquétipo da mulher maravilha: forte, doce, multitarefas, de uma beleza que chega a 

doer e que no final do dia, ainda consegue salvar o mundo. Aquela que dá conta de tudo. Só que ninguém me 

perguntou se eu aceitava esse fardo.  

Quando consciente, liberta. 

Olho para os meus sonhos e medos, e vejo que nunca tive a pretensão de carregar tantos papéis. 

Devolvo e nego o fardo da perfeição. Pode ficar com ele. Peço que desista, a culpa não anda mais comigo.  

A partir de hoje sou apenas a menina do riso escandaloso, que senta desajeitada. A moça que não 

sente culpa por ocupar seu espaço no mundo. A mulher que está muito ocupada em ressignificar todas as 

imposições estabelecidas ao longo da vida, por si ou pelos outros.  

Se eu conseguir ser essa menina, moça e mulher... que heroína eu terei sido. Terei salvo a mim 

mesma. 
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Capítulo 15 

LUNA 

Arthur Rodrigues 
 

Luna é daquelas que te arranca um sorriso só de te olhar. Ela tem uma boca linda e, claro, tudo o que 

aquela boca faz é doce e intenso. Seu abraço é como o despertar de uma manhã quente de verão. Te renova. 

Seu corpo é esguio e combina com seu caminhar. 

 

Parece que sabe exatamente o que fazer pra te deixar viciado, dependente. Às vezes, eu pensava que 

ela dava um jeito de deixar seu perfume na minha roupa pra me fazer pensar no seu cheiro o dia inteiro.  

 

Quando ela dança, você percebe que ela está ali por si mesma. Ela não é daquelas que dança pra te 

seduzir. Ela sabe que consegue isso mesmo sem querer. Deve ser culpa daquele sorriso, que deveria ser 

crime. 

 

Ainda lembro de seus passos tímidos quando a pedi que dançasse pra mim vestindo nada além do 

poder que ela tinha sob mim.  

 

Ela é como uma sereia. No mar, ela se sente em casa. Lá é o seu refúgio. Sentados à beira mar, pés 

na areia, Luna posicionou sua cadeira em frente a mim. Queria o sol só pra ela. Fechou os olhos, esperando 

tranquilamente que o sol dourasse sua pele, enquanto eu observava como o brilho do sol iluminava cada canto 

de seu corpo. Eu inventava maneiras de abraçá-la forte o suficiente pra ela sentir que eu também poderia ser 

seu mar.  

 

Era difícil ter Luna só por prazer. Pra mim, era tudo ou nada, mas o nada me assustava demais. Eu 

usei todas as formas que conhecia pra devolver aquele encanto e ainda hoje tento descobrir o que é capaz de 

fazê-la ficar. Porque ela roubou o meu sossego e se esquivava de mim sempre que podia. 

 

Eu tentava ignorar, me fazer de forte e independente. Era quase uma vingança. Eu queria que ela 

sentisse como eu me sentia.  

 

Ela não é muito romântica, odeia os casais que eu amo, mas algo me dizia que ela podia gostar de nós 

dois. Ela esconde seus medos e incertezas num véu de frieza que talvez eu conseguira romper algumas 
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vezes. Pra mim, era como uma rede. Eu simplesmente não conseguia escapar. Afinal, caro leitor, 

convenhamos que as sereias não costumam deixar ninguém voltar. 

 

Talvez ela goste de saber que tive o cuidado de guardar aqui, entre essas orações, vírgulas e porquês, 

a semente do amor que não sobreviveu. Talvez ela não saiba da falta que faz e que se ousar voltar, volto a ser 

seu mar. 
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Capítulo 16 

MÃE SABE NÉ? 

Maria de Fátima Pereira de Sena 
Fátima Sena 

 

_Próxima 

_ Pois não, a senhora é ... – Olhou nos papeis a sua frente, e falou rápida – Dona Anunciata dos 

Santos.  O que a senhora deseja? 

_ Desejava mesmo é ...  que não tava aqui, né, mas tô. 

_ E eu também. E tô sem tempo. A senhora percebeu que só tem eu aqui e toda aquela multidão para 

eu atender? Então, começa. O que trouxe a senhora aqui? Seu marido? Companheiro? – um silêncio 

assustador.   – Pode falar minha senhora, ele desceu o cacete na senhora? 

_ Não. É,...  – falava engasgado, baixinho, quase não se ouvia.  

Entrei junto com ela, queria saber o caso daquela senhora de cabelos pretos escorridos com raízes 

brancas. Tinha os braços grandes, até meio desproporcional para sua estatura média. As mãos esguias, os 

dedos finos, unhas rentes. Cortadas? Não. Ruídas. A testa franzida, os olhos esverdeados, sofridos, baixos, 

sem luz. Ela me pareceu que um dia fora muito bonita. Seu corpo magro, a calça jeans rota estava larga. Se 

tivesse sido comprada por ela, não deveria ter reparado que aquele não era o seu número. A camiseta de 

malha marrom parecia enferrujada, assim como me parecia sua alma. 

Eu estava naquela delegacia fazendo pesquisa. Participava de um projeto junto à universidade. Nosso 

objetivo era levantar dados de como andava a saúde dos funcionários públicos que trabalhavam com seres 

humanos. O projeto era grandioso. Dividido em etapas, anos, setores. O nosso grupo ficou responsável pelos 

funcionários dos departamentos policiais. E a minha contribuição dentro do grupo era conseguir os dados na 

Delegacia de Mulheres. A pesquisa não andava. Mal conseguia falar com as funcionárias, obter os dados que 

catalogamos. Mas agora isso não vem ao caso. Eu, como estudante, obtive a permissão para ouvir as 

narrativas. Foi a forma que a delegada encontrou de me dizer: “- Vê se eu tenho condições de atender 

estudantes?” Não disse. Permitiu que eu entrasse em silêncio e em silêncio permanecesse. 

A voz soou mais alta. Embora não fosse gritada, demonstrava a irritação da delegada. 

_ É o quê, minha filha, fala? 

A voz da declarante ainda fugidia. 

_ É que eu acho que matei meus fios. Vim me entregá. 

_ Ãh? A senhora o quê? 

_ Tão lá dentro do quartim deles. Vim me entregá.  
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_ A senhora acha que matou? Então a senhora tá lo lugar errado, falou furiosa. A delegada passou a 

mão nos cabelos, pegou o telefone. Pensou um pouco, soltou o aparelho e fixou o olhar duvidoso na figura 

esquelética a sua frente. _ Me diga como isso aconteceu? Foi uma defesa de agressão? Me explica isso. 

O silêncio que se iniciou naquele momento me deixou com um pouco de receio. Tinha ouvido 

denúncias de agressões cometidas por esposos, companheiros, namorados, pais, filhos. As declarações eram 

sempre de muita violência; mas nenhuma era de assassinato. Percebi que minhas mãos estavam ficando 

geladas. Será que deveria sair da sala? A delegada não me olhava, ninguém me dava um sinal. Fiquei. 

_ Eu acho que matei. É... matei. Os dois, ... juntim. 

A delegada com a metade da mão na testa continuou a olhá-la. Sua respiração parece que havia 

sumido. Só os olhos permaneciam fixos no espectro feminino que começou a falar e, durante toda sua 

narrativa, não sei se por não poder ouvir direito, porque o volume da voz dela era muito baixo, ou porque não 

havia o que falar, ela não fora interrompida.  

_ Eu...  eu era bebê, bebezinha, meu pai abandonô nóis tudu pequenininha pra minha mãe. Aí ela 

trabaiava fora. A gente ficava pra casa dusotro, né, no sítio. Ela, ela trabaiava em restaurante, ela trabaiava e a 

gente ficava na casa da vó né, das tia, sempre anssim. Aí a gente foi crescenu, tinha ... é ...teve umas irmãs 

que daí já casô com treze anu, não guentava, sabe. Eu mesmo casei com dezoito anus com esse homem né, 

tive meus fio com ele. Ele é mais véio que eu 30 anos. Mas sempre foi um homem bom. Trabaiadô, cuida de 

nóis. Só não cunversa, mas é o jeito dele. Já acostumei. A gente mora num sítio lindo. Tem fruta, café. Ele, o 

pai dus meninu, trabaia na cidade. É trabaiadô que só. Falo sempre pros meninu. O pai é anssim mesmo. Num 

dianta ocêis querê mudá ele. Num gosta de falá muito. Mas fala o necessário. Dá o que pode pro céis, pra 

nóis. A gente tem que respeitá. Mas eles num escutaru. Eles nunca escutá eu.  

Eu e provavelmente a delegada e a secretária não entendíamos o porquê daquela narrativa. E eu 

entendia menos ainda o silêncio da delegada que, com a mão na testa, ouvia sem interrompê-la. E ela 

continuou. 

_Tive meus fios, hoje meus fios ... é... tenho um fio de 23 anos, nunca me deu um trabaio. Se a 

senhora vê a carteira de trabaio dele, é excelente e os dois menor, os gêmeo, que eles são gêmeos, também 

não tinha me dado, até i pra cidade estudá. Começô a me dá trabaio. Aí conheceu uma turma lá, se envolveru. 

Acho que deve tê puxadu algum tipo de droga, alguma maconha né, porque num sei, num sei explicá. Em 

casa...  sempre em casa nunca faltô nada, nada, nada, nada. Nada de comê, nada de vesti, nada. Nunca, 

nunca ouviru palavrão ou um erro di nóis, porque nem na minha famíia tem isso, nem na dele, o pai dus 

meninu. Tem polícia na minha famíia, mas não tem bandidu. Só falta a conversa do pai, que eles reclama, mas 

só isso, mas a gente respeita. A gente não. Os gêminhu não.  
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O ... o pai deles não gosta de bar, nunca foi num bar. Bebe uma pinguinha, mais só dentru de casa. 

Fuma né, só dentru de casa, não vai em bar, nunca gostô, meu fio casado também, tem é,... oito ano quase de 

casamento, mais porque casô tão cedo ele?, que ele num guentô a regra de dentro de casa né. Assim, dentro 

de casa, que nem eu tava falanu, tem de tudo, mas tem horário, tem horário pra almuça, tem horário pra jantá, 

tem horário procê ficá na televisão. Até eu tenho regra. É um pai muito ... não gosta de coisa errada, nunca 

compramu nada fiadu. Me ensinô a não comprá nada fiado. “Se tivé dinheiro cê  compra, se não tivé cê não 

compra”. Anssim. Só que daí eles não gostava daquela ... daquelas regra sabe. Eles não queria regras. Eles 

queria ficá a vontade. Um pai bom que só. Bom de regra. Mas não é bom tê regra? Tudo mundo fala que é 

bom as regra ! Mas os gêmeo ... Gêmeo né! Um fazia, outro fazia, parecia que imitava um o outro. Eu escondia 

tudu do pai. Tentei cunversá, aconselhá, explicá. E eles só pioraru. Começaru a roubá os sítio da vizinhança, 

por causa das droga. Quando começô os roubo já desconfiei. Mãe conhece né, mãe sabe. Não perguntei, mas 

sabia, dava conseio, dava bronca mesmo. Um dia ia até baté, num bati, devia tê batidu, tê perguntadu. Nem 

perguntei, nem bati. E se o pai ficasse sabenu? Ia largá tudo nóis. E daí? Como nóis ia fazê pra vivê? 

Engoliu em seco. Parou de falar. E a ausência de sua voz possibilitou um silêncio assustador. Eu 

queria sair dali, mas estava envolvida com aquele caso. De repente, observei que os seus olhos estavam fixos 

em mim e, como se ela tivesse adivinhado o meu pavor, rompeu o silêncio. 

_Eu sou uma emprestávi. Só sei trabaiá na roça. Nunca consegui aprendê a lê, sô burra, sabe. Tudo 

mundo sabe que sô burra, não aprendo nada. Só sei cuidá da casa, fazê cumida. Isso eu sei... Fazê bolo. Tudo 

mundo gosta dos meu bolo. Vem gente dus sítio longe pedi pra fazê os bolo de aniversário, até de casamento 

eu já fiz. Faço. Só isso que sei fazê. Se não fosse o pai deles eu morria de fome, porque sabê cozinhá é uma 

coisa, mas que nem ele fala né, “se não tivé mantimento, serve pra quê?”. 

O silêncio constrangedor voltou. Nesse momento tive medo de me mexer, de ser observada por ela 

novamente. Não me mexi. 

_Como eu tava falano, mãe sabe né. Começaru a roubá muito. Sei que foi eles. Todo mundo já 

desconfiava dos geminhus. É assim que são conhecidus: os geminhus. Eu dava conseio, falava com eles 

como dévi sê as coisa certa da vida, mas na verdade eu nunca perguntava preles se era eles. Eu sabia que 

era. Pensei até em falá pro pai deles, mas não falei né, pra quê? Não fala direito nem comigu, não ia sabê 

cunversá diritu cus meninu também. Ontem à noite eles sumiru. Tava com o coração apertadu, eu né, eu... 

sabia que tinha acontecido alguma coisa. O pai chegô, oiô em volta, mas num perguntô, porque não pergunta 

nada. Saí pra vê se achava eles, já era escuro. Procurei na vizinhança toda. Depois ouvi baruio de polícia. 

Nem conseguia me mexê. Tava com uma coisa no peito, uma angústia sabe, um aperto, um medo. O peito 

doenu. Daí a vizinha do outro sítio, não o mais perto de nóis, o outro. O mais longe, veio em casa perguntá 

aonde tava os geminhu, porque o casal de veinhos do sítio mais pertu tinha sido morto a paulada em casa. 
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Não respondi nada pra ela. Não sabia deles. Só oiava pra ela. Foi embora. Eu tinha medo, eu estava com uma 

dor no peito, vontade de saí gritanu, correnu. Fiquei esperanu eles. Os gêminhu chegaru logo dipois. Oiei pra 

eles, tavam com cara de assustadu. Os zoinho deles tava triste. Eu sabia. Eu sabia que tinha sido eles. Queria 

conversá com eles, dá conselhu, perguntá. Mas não fiz nada disso. Eu tinha medo. Mas eu já sabia. Eu sabia 

que era eles. Tomaru banhu e foru durmi.  

Novo silêncio. A delegada tinha o olhar fixo nela como se estivesse atenta aos  detalhes daquela 

narrativa. Mas eu tinha a impressão de que não a ouvia, parecia que não estava ali, parece que aquela mulher 

de voz forte tinha desaparecido daquela cena, tinha fugido dali assim como eu gostaria de ter feito. E o silêncio 

foi rompido outra vez.  

_Entrei no quarto, eles é lindo, sabe. Os dois, sempre tão unidinhos, tão bonitos meus fios. Fiquei 

olhanu eles bastante tempo, queria que eles fossi pequenininhu de novo, queria vê eles ali naquela caminha 

tudu de roupinha de dormi. Quando era novinhus tinha até pijaminha igualzinho, que nunca faltô nada pra eles. 

Senti meu coração que tava aceleradu. Sabia que eles ia ficá separadinhus, que ia ficá presus separadinhus, 

que ia sofrê. Daí saí de dentro do quarto, fui no quintal, peguei o cabo do machado e dei três cabadada em 

cada um. Dei primeiro no que chegô ao mundo primeiro, o mais véio. Depois no outro, como vieru no mundo, 

um após o outro. Os dois juntim. Vieram junto e foram junto. Daí vim aqui me entregá. Não vou contá pro pai 

deles. Ele não precisa sabê né. Ele é tão bom pra gente. Não deixa faltá nada. Só não conversa.   
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Capítulo 17 

MUKA 

Sheila Martins dos Santos 

 

Ao caminhar pelas montanhas sinuosas da Baixada Fluminense, encontrei Muka. Uma pequenina 

menina de corpo e grande de coração. A pretinha teve uma vida de descobertas. Ao abrir os olhos ao mundo 

pela primeira vez, sentiu que algo lhe faltava. Não sabia ainda o que seria. Muka não entendia o que sentia. 

Olhava com afinco os lábios grossos de sua mãe toda vez que era amamentada. Aquele momento 

marcava um encontro de ternura e amor que somente o materno poderia proporcionar. Um momento intenso 

de encontro maternal com os olhos pretos e grandes de Nora.  

Quando seu pai chegava em casa, era aquela festança. Trabalhava durante o dia pintando paredes, no 

Centro da Cidade, por isso chegava tarde e cansado. Mas priorizava o momento de ter a filha nos braços. Era 

a oportunidade de troca afetiva com Muka, de que não abria mão. Um homem preto e rústico era Pinho - como 

era chamado -, que se derretia todo ao ver o sorriso largo de sua princesa noite a noite, antes de dormir. 

Muka observava cada detalhe. Era uma criança bastante curiosa. Com olhinhos atentos e olfato bem 

trabalhado, vivia sempre em busca de conhecer novos cheiros que costumavam adentrar sua casa. Crescia 

num espaçoso quintal, com várias casas, local onde desbravava cada ambiente. “Olhos bem ativos!” era seu 

lema constante. Vivia cercada de primos correndo pra todos os lados. Sua família preta e farta, não deixava a 

casa sentir-se vazia. Nos almoços de domingo, a pretinha ficava observando as tantas bocas se mexendo, 

entre sorrisos e falas. E, mesmo sem nada entender, sabia que algo fazia aqueles lábios volumosos se 

movimentarem. Expressões corporais e faciais que emanavam afeição e vitalidade. Com toda aquela 

intensidade, podia sentir cada vibração emanando daqueles diálogos familiares. 

Nos finais de tarde, o sol se punha lentamente, escondendo-se atrás dos montes da comunidade da 

Caixa d’água. Nessa hora, iniciava-se um tremendo agito nas ruas. As senhoras a colocar as cadeiras nas 

calçadas, na algazarra das fofocas diárias. Um ar de alegria tomava conta daquele lugar. E lá vinham os 

primos, puxando a pretinha Muka pelo braço, interrompendo seu olhar observador.  

- “Hoje é dia de brincar de pega-pega e esconde-esconde”. Combinavam os pequenos ao iniciar a 

diversão. E assim era correia, suor, pernas sujas de poeira... Muka não perdia tempo. Corria e olhava bem os 

movimentos corporais da criançada para poder acompanhar tudo o que faziam, participando igualmente das 

brincadeiras e com todo ânimo possível. 
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O tempo foi passando, a pequenina Muka foi crescendo e aperfeiçoando sua prática de observar o 

mundo ao seu redor.  Conhecia a comunidade como a palma de sua mão.  Andava pelas vielas, acenava para 

os vizinhos, seu mundo era sua comunidade. Suas raízes estavam fincadas ali, onde se tornou uma mulher 

preta, forte, independente, sorridente, apesar dos pesares. E, como na meninice, atenta aos gestos e ações de 

todos a sua volta. Nessa mesma periferia, majoritariamente povoada por corpos negros, Muka conheceu uma 

boca carnuda e sinuosa, a movimentar-se de uma maneira diferente, como jamais havia visto. Contagiante e 

envolvente. Lábios que, por mais que tentasse, não conseguia tirá-lo da lembrança, desvincular-se.  Seus 

olhos se conectaram imediatamente aos lábios de um belo preto,  alto e robusto chamado Ayó. Ele tinha 

mudado para a comunidade havia uma semana e já conseguira conquistar a atenção e os carinhos de Muka. 

Diante dessa conexão de sentidos resolveram morar juntos. Foram companheiros de jornada, provando aos 

dois a essência real da frase: “o amor preto cura”.  Tiveram dois filhos. Um pretinho agitado e esperto como a 

mãe e a outra calada e observadora como o pai. 

Muka, agora com um olhar materno e acolhedor, acompanhava o florescer de suas duas crias. Lidava 

com as tarefas diárias com gosto: cuidava da casa, lia seus livros, preparava as refeições. Logo após, corria 

para o portão a admirar a movimentação na rua. A rua era seu mundo. Sentada em seu banquinho no portão, 

ao entardecer, sentia o vento bater suave em seu rosto; sentia o cheiro de café na xícara, que segurava em 

uma das mãos; sentia o gosto da fatia de bolo de fubá que comia lentamente. Naquele instante, deixava sua 

mente envolver-se sutilmente por belas lembranças de sua infância, enquanto observava seus filhos brincarem 

pelas vielas do seu mundo, junto à criançada. 

Os anos passam. Aos poucos, Muka vê-se envelhecendo. O silêncio que fazia parte dos seus dias. 

Isso começou a tornar-se angustiante, até mesmo sufocante, para ela. Assim, surgiu uma indagação, daqueles 

do fundo do âmago. Por que o som dançava ao seu redor, mas não entrava em seus ouvidos? Por meses, 

procurou resposta. Essa indagação enlarguecia a cada dia. Até que, finalmente, encontrou um médico. Só ele 

poderia ajudá-la a compreender o que estava acontecendo. Certamente, viria dele a explicação certeira e 

libertadora. Mika prontamente marcou uma consulta. No dia agendado acordou antes do crepúsculo da manhã, 

vestiu sua melhor roupa - colorida como sempre. Chegando ao posto de saúde próximo a sua casa, sentia o 

coração acelerado, o que a fazia respirar fundo a cada pulsar. Logo foi chamado o seu número de 

atendimento. Não ouviu o gritar estridente da enfermeira. Sentiu uma mão gelada tocar-lhe, sabia que era sua 

vez de ser recebida pelo doutor. Sentou-se na cadeira gelada, que ficava em frente à velha mesa de ferro do 

consultório. Olhava atentamente para aquele homem vestido de branco, sem ao menos pestanejar. Estava 

pronta para descobrir um incômodo que percorria toda a sua vida.  
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-“Nasceu com uma perda auditiva profunda. Porém, aguçou de forma potente outros sentidos”, disse o 

médico. Mika mais uma vez se viu fazendo a leitura labial, agora daquela notícia reveladora. Aquela mulher 

preta, forte, capaz de ler seu mundo e as pessoas com o olhar, agora compreendia o mundo de uma maneira 

transformadora. E, sim, sabia, havia algo especial em seu íntimo, que só ela poderia explicar. 
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Capítulo 18 

O DESPERTAR 

Tainara Bezerra de Vasconcellos Cezar 

 

Acordei em um mundo onde eu só via mulheres. Meus olhos, apesar de perceberem os vultos 

próximos a mim, encaminhavam meu olhar a todas que tiveram a luz negada por alguma situação. Decidi 

andar por aí para ver o que o mundo me reservava e entre um caminho e outro fui tomada de exaustão. 

Observei uma mulher que havia perdido um filho ainda na gestação sofrer calada, pois ninguém 

considerava que aquele bebê era uma pessoa de verdade, o filho dela, mas só um feto. E por mais pena que 

os outros sentissem, era mais fácil falar que estava apenas nos primeiros trimestres e que ela podia engravidar 

de novo, ao invés de acolhê-la. Definitivamente ela era uma mãe e precisava ser consolada como tal. Mesmo 

que, como toda pessoa de luto, mostrasse que tudo estava sob controle. Para os que estavam de fora era 

difícil, mas para ela se tornou insuportável. Isso porque ela nem teve tempo de viver seu luto em paz.  

Andei mais duas ruas e vi uma mulher que tinha terminado seu relacionamento dos sonhos. Ela 

entregou seu coração, desvestiu a alma e confiou; fez planos, juntou dinheiro e realmente acreditou que valia a 

pena tentar o amor. Observei-a sentada enquanto vi seu coração se despedaçar, sua esperança ficar no vazio 

e a insegurança retornar. “Por que estava acontecendo de novo, eu não sou boa o suficiente? ” - Ela se 

perguntava. Soube que chorava, que sofria, que aquilo era importante, mas não vi ninguém estender a mão 

pelo tempo que precisava. Nem mesmo eu. "Está na hora de superar", diziam os familiares. "Amiga, você se 

livrou, ele não te merecia", diziam os outros. Tomados pela raiva e pela proatividade que não aguarda o tempo 

do sofrimento, todos se tornaram frios como se ela também funcionasse nesse tempo. Mas ela, que via isso 

tudo, estava abafada por tanta tristeza, magoada por ser descartada e só precisava de um tempo até se 

reerguer. 

Virando a esquina, vi pela janela uma outra mulher. A dinâmica dela era diferente. Dava conta de uma 

a três funções ao mesmo tempo, mas não tinha seu trabalho doméstico valorizado. Pelo contrário, ele era até 

diminuído. Vi sua família fazendo pouco caso de suas tarefas, não colaborando e cobrando sempre mais 

porque, no fundo e no raso, eram ingratos. Sabia, pelo seu olhar, que ela não se achava merecedora de ter 

aquela bolsa que queria ou aquele sapato bonito, pois não contribuía com a renda familiar. "Não fazia nada", 

como um fulano dizia. Engolia calada ou aos berros toda vez que o marido trocava de carro sem levar em 

conta sua opinião sobre com a renda familiar. E por que devia? Ela não era a "provedora do lar". Vi também 

mulheres que davam o dinheiro do seu trabalho integralmente na mão dos maridos, pois eles eram o "chefe" 

da família. Tinha uma benção natural para decidir as coisas. Não havia parceria, mas hierarquia.  
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Fiquei cansada de tanta impunidade e resolvi ir num café. Ao entrar, vi uma mulher espreitando o 

notebook do companheiro e encontrando algo que a entristeceu e que ele não fazia questão de esconder. Saiu 

chorando para o banheiro envolta em vergonha porque sabia que seu corpo não era tão desejado como 

imaginava, entendendo de onde saíam tantas cobranças para que ficasse sempre jovem e sabendo que o 

padrão de comparação era, no mínimo, inatingível. Ela nunca seria uma mulher de revista, muito menos de um 

filme adulto. Tinha duas alternativas: fazer de tudo para se manter diante do padrão ou desgostar de si. De 

qualquer modo, ali morria sua autoestima, pois seu próximo passo não era fruto dos seus gostos e sim da dor 

da rejeição. 

 

"Não é possível que não haja uma única mulher feliz nessa cidade!"- pensava. 

Vi mulheres chorando nos bancos de igreja, implorando para Deus mudar seus maridos ou filhos. Acreditando 

piamente que a falta de vontade de viver da maneira como elas projetaram era, na verdade, influência 

demoníaca, como se não fossem capazes de escolher. 

Vi mulheres de pele mais escura e cabelo crespo se considerando feias e vendo defeitos em seus 

corpos. Acreditando que seus fios de cabelo eriçado eram falta de cuidado, que bom mesmo era ter o cabelo 

alisado. Mulheres que não aceitavam suas características naturais e faziam tudo para mudar isso. E ao mesmo 

tempo, eram consideradas de corpo escultural, devido a suas curvas. Ou seja, para casar não estão no 

padrão, mas admirar são os melhores exemplares. Hipersexualizadas.  Moças que de tanto terem suas 

características físicas diminuídas, corriam para ver se o nariz do novo bebê da família tinha, por sorte, puxado 

as características de alguém mais claro e, por isso, era mais fino. Quem sabe essa menininha não sofresse 

tanto como elas quando crescesse? 

E, finalmente, vi aquelas que não passavam por tais coisas e, por isso, se consideravam sortudas.  De 

fato, eram, pois era sorte não fazerem parte de um padrão tão triste. Mas infelizmente, nem sempre estavam 

dispostas a empenhar seu tempo com as outras que não haviam tido essa sorte porque também tinham suas 

demandas.   

Exausta e frustrada, vi cada uma dessas mulheres perdendo o brilho no olhar aos poucos. Se 

considerando menores por não terem suas dores valorizadas, desacreditadas da luz delas mesmas. Porque a 

dor do vizinho não dói em nós, passamos reto, olhamos para o lado e nem vemos nenhuma dessas coisas que 

foram faladas. Gritei nas ruas, bati nas janelas, chorei desesperadamente para que todas fossem ouvidas, mas 

ninguém me viu, tampouco ouviu.  

Acordei novamente. Agora na cama, envolta em meus lençóis. Atordoada e cansada, resolvi que 

nunca mais aceitaria impunidade. Saí para o mundo, munida de revolta, tida como louca e histérica e vi as 

mesmas mulheres. Diferentes. Sorridentes e felizes. Vivas em um mundo que nem sempre as considera. 
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Olhando nos olhos do filho, dizendo: “você foi a melhor coisa que me aconteceu”, cozinhando para si mesma e 

adorando o que fez, trabalhando muito tendo a alegria de ser dona de si. Mas o que aconteceu? 

Andei por aí de novo. Uma, duas, três ruas e esquinas. “Onde elas estavam? E toda aquela dor? 

Mentiram para mim? ” Não era possível que tanta coisa tivesse mudado em um piscar de olhos.  

E não mudaram. Vi no fundo dos olhos de uma leve melancolia, mas agora administrada por outros 

sabores da vida. E percebi que em meus sonhos eu vi, mas no mundo real ignorei. Vi, mas fingi que não. 

Continuo vendo, mas as vezes, abro mão e fujo da possibilidade de apenas abraçar, dar um tempo de tudo e 

ouvi-las falar. Aceitei o primeiro sorriso como anúncio de felicidade e esqueci de olhar nos olhos para enxergar 

suas verdades. Elas estavam lá, eu é que na primeira oportunidade de fuga me ceguei. Porque o caos nos 

move a tentar ser melhores, mas a estabilidade nos neutraliza diante da impunidade. 

Voltei para casa triste, pois consegui ver o mundo diferente do que eu achava duas vezes em 

pouquíssimas horas. Três, na verdade. As vi, revi e me vi. “O que sei? ” - Me perguntava. "Se o que acho não 

é, e minhas visões também não compreendem a realidade, o que me resta?"  

E nessa dificuldade de entender meu senso crítico, triste e desamparada, cheia de vontade de justiça e 

sensação de impotência por não saber lidar com tantas nuances da vida, me veio o abraço em forma de gente 

que só se preocupou com meu bem-estar, ao invés de ditar a minha história. 

Ela era muito mais vivida que eu. Poderia me dizer que eu era nova e não entendia o mundo. Mas 

preferiu me olhar nos olhos e segurar minha mão sem saber o que estava acontecendo. Me acolher com olhar, 

me amar. Não sei de onde ela surgiu, mas sei que me reconheceu, o olhar vago disfarçado em um breve 

sorriso. Porque mulheres reconhecem a aflição das outras de longe quando estão abertas a serem refúgio. O 

refúgio que eu ainda não sabia ser e que tampouco sabia da existência. 

 E de mãos dada comigo, percebi que a ouvir significava também ter só que vê-la falar, sem tentar 

resolver, sem tentar salvar porque ali, juntas, é que morava a calmaria. E que mesmo com tantas diferenças e 

com tantos problemas, reunidas poderíamos enxergar uma saída. Saber também que, assim como estava 

fazendo comigo, ela era dona de si, elas eram. E todas tinham sim seus dias tristes, mas também eram 

munidas de uma força inigualável para vencer as intempéries da vida. Sorrir, brindar, viver! 

E assim, na saga do mundo, vi uma faísca de esperança reacender em poucos minutos. Olhei um 

mundo onde mulheres reais não são só alegrias, pelo contrário. Mas também não são só sofrimentos. São 

fortalezas. Mesmo com suas rachaduras e dias difíceis e essas precisam ser abraçadas e acolhidas. 

Reforçadas pela união que dá sentido a tudo. E que tudo que vi não tinha mudado muito, mas mudaria se 

todas elas encontrassem seu refúgio onde o acolhimento é a coisa mais poderosa que se pode entregar. 

Acorde e veja! 
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Capítulo 19 

O QUE IMPEDE DE ENXERGAR 

Paulo Silas Taporosky Filho 

  

A ternura do seu íntimo era denunciada pelo seus olhos, mas apenas alguns poucos conseguiam 

enxergar. É que ver não bastava para poder se contemplar a profundidade do olhar de Patrícia. Era necessário 

enxergar, o que limitava as possibilidades do vislumbre de seu interior, pois isso se tratava de um duplo 

desafio. Primeiro, a pessoa deveria saber que existe uma distinção entre ver e enxergar. O ver é passageiro e 

descuidado, enquanto o enxergar é resultado do observar, que é um algo atento e paciente. Mas saber que 

essa diferença existe ainda não bastava, pois deve a pessoa saber realmente enxergar, o que somente é 

possível depois de constatar a importância da observação e treiná-la. 

 Superada essa fase, a dificuldade residia em passar pela barreira que que havia sido erigida por si 

própria: não permitia que o seu íntimo fosse visto. Isso era um privilégio que concedia apenas para alguns 

poucos, e esses privilegiados tinham nome: sua mãe Maria, seu filho Leonardo, sua filha Luciana, sua prima 

Letícia e o “seu Moacir” – o senhorzinho que possuía uma vendinha no bairro em que agora morava. Todos 

esses eram dignos não apenas do respeito de Patrícia, pois respeito ela tinha por seu chefe, por suas colegas 

de trabalho, pelos professores de seus filhos, por seus vizinhos e por uma série de outras pessoas. Esse rol 

seleto possuía muito mais que o seu respeito. Tinham a sua confiança, os seus segredos, as suas 

confidências, a sua aceitação sem qualquer reservar. 

 Era assim, até que um outro alguém conseguiu enxergar os seus olhos e captar sua essência. 

 Patrícia sempre foi uma pessoa terna, por mais que escondesse essa qualidade nos últimos dez anos 

que vivera mais reclusa de seu ser. Depois que o pai de seus rebentos morrera para si, sobraram apenas os 

filhos como razão aparente para que prosseguisse em seu trilhar, mantendo, mesmo que apenas no seu 

íntimo, a ternura que lhe constituía como um resquício de si própria. Com os filhos sempre foi assim - 

verdadeira. Não havia como deixar de ser com Leonardo e Luciana, pois sua prole sempre fora a sua razão de 

viver. Antes e depois de se fechar, permanecia sendo a mesma com os filhos, esses que agora já se 

encontravam na fase pré-adolescente. Para com eles, o seu sorriso sempre fora sincero, mesmo quando 

daqueles sorrisos que evidenciam a angústia sofrida em alguns dias e ocasiões.  

 Com sua mãe, teve que redescobrir o bom relacionamento que sempre tivera para que permitisse abrir 

a janela de seus olhos. Problemas não existiam em sua relação com Maria que não aqueles típicos e dentro da 

normalidade entre mãe e filha, mas quando Patrícia ficou sozinha com os filhos, um ar gélido se fez presente 

durante alguns anos entre as duas. O motivo disso ter acontecido nunca foi devidamente esclarecido, pois elas 

jamais conversaram seriamente a respeito dessa fase incômoda. Era o elefante branco na sala das duas.
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 Talvez o apontamento de uma culpa que nunca existiu tenha sido o fator responsável pela mudança na 

tratativa entre mãe e filha. Talvez a ausência de se fazer presente justamente quando a filha mais precisou 

levou ao imbróglio que se instaurou. Talvez ainda nada disso tivesse acontecido realmente e fora Patrícia 

quem criou uma suposta relutância de aceite por parte de sua mãe que jamais existiu. O fato é que houve um 

afastamento para que, somente depois, a reaproximação acontecesse naturalmente – como há de ser. 

 Já com a prima, Patrícia sempre a viu como uma pessoa próxima em que verdadeiramente podia 

confiar. Fora a irmã que nunca teve. Desde crianças, pois tinham idades próximas, trocavam confidências, 

sanavam as dúvidas uma da outra, guardavam segredos a faziam apostas entre si. Foram criadas 

praticamente juntas e funcionavam como uma espécie de espelho que permitia que ambas pudessem ser 

quem realmente eram. Em todas as fases da sua vida a relação com a prima foi assim. 

 Seu Moacir conquistava qualquer pessoa com o seu gracejo sincero e o seu sorriso, por mais que 

banguela, espirituoso. Desde que fora morar naquela região, Patrícia costumava comprar alguns produtos 

básicos na vendinha do Seu Moacir. Café, papel higiênico, sabão em pó, farofa, doces para as crianças e 

algumas outras coisas necessárias para o cotidiano doméstico eram ali adquiridos. Deliberadamente por vezes 

deixava de comprar alguns desses produtos na compra mensal nos mercados maiores, onde o valor inclusive 

era mais barato, para poder comprá-los na vendinha do Seu Moacir e aproveitar o momento para uma boa, 

mesmo que rápida, conversa. Somente o fato de estar na presença do senhorzinho já trazia uma tranquilidade 

para a sua alma. Assim, era impossível que se fechasse para aquele idoso simpático, pois o fascínio surgiu no 

mesmo momento em que o conheceu. 

 Fora essas pessoas que faziam parte da sua vida, ninguém mais a conhecia verdadeiramente. Amigas 

do tempo do colégio com quem ainda mantinha contato pelas redes sociais e, vez ou outra, marcavam um 

encontro em algum barzinho da cidade nas poucas vezes em que deixava seus filhos em algum sábado com a 

avó, conheciam aquela superficialidade que todos transparecem no automático. Casca. Apenas casca. Por 

mais que agradáveis e necessárias essas amizades, os “eu te amo” e “pode contar sempre comigo” que 

surgiam nas rodas de conversa, estando ou não o álcool ingerido já produzindo os seus efeitos, eram coisas 

ditas de momento. Sabia que poderia contar com suas amigas até certo ponto – uma pequena quantia de 

dinheiro emprestado, uma carona, um conselho, mas nada muito além disso -, pois a ajuda verdadeira, quando 

precisasse, poderia ser dada somente pelos membros daquele seu rol seleto. 

 Esse seu modo de agir e de viver não dizia respeito tão somente a confiança. Não se tratava apenas 

disso, por mais que fosse também uma das razões pelas quais havia se fechado. O verdadeiro problema, além 

de outros fatores que compunham essa lista de motivos, era a cegueira que a acometera. Queria confiar, mas 

não sabia em quem. Tinha medo, estando disposta a enfrentar esse receio de se abrir para mais pessoas, mas 
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sem saber para quem poderia permitir o acesso para a janela de sua alma. O fato era que estava tateando no 

escuro, desesperada em busca de algo que pudesse reconhecer e ali também se firmar. 

 Sofria internamente, mas não admitia, até mesmo porque esse sofrimento não a impedia de viver. 

Porém, a impedia de Viver. Ela não sabia disso, pois era cega. Esse sofrimento vinha e era sentido quando ao 

se deitar e ao se levantar. Eram dois momentos raros do dia em que os tinha somente para si. Após colocar os 

filhos para dormir, preparava sempre um chá, o qual era bebido a curtos goles no sofá da sala enquanto lia 

alguma coisa. Era depois disso que se deitava, e era na cama, com as luzes apagadas e a cabeça deitada 

sobre o travesseiro, que o verdadeiro momento realmente seu surgia. O resultado era sempre um sofrimento 

do qual não conseguia fugir, por mais que tentasse. Na verdade, já tinha desistido de tentar há um bom tempo 

e passara agora a ver com bons olhos esse momento único. Permitia-lhe, de certo modo, sentir-se viva. A dor 

que sentia fazia com que percebesse que existia e que tinha que permanecer firme trilhando o penoso caminho 

da sua vida. Não foram poucas as vezes que o seu travesseiro recebera muito daquilo que escorria de seus 

olhos. 

 O seu momento outro era quando acordava. Levantava sempre meia hora antes que o necessário para 

poder desfrutar dele. Despertava, sentava na cama e acendia a luz. Bebia um pouco de água que sempre 

mantinha numa garrafinha ao lado da cama e, então, passava a refletir. Não era meditação, não era oração, 

mas sim a mera reflexão que permitia colocar-se no eixo. O turbilhão de pensamentos doloridos que tinha 

antes de dormir lhe dava força, de certa forma, para fazer valer aquele exercício matinal diário de reflexão, no 

qual conseguia compreender de fato o porquê da necessidade de seus passos e a razão pela qual continuava 

seguindo. Nunca chegara a resposta do porquê ser assim ou ter de ser daquele jeito, mas compreendia que 

era a única forma de seguir vivendo sem vacilar, pois seus filhos disso dependiam. 

 O sofrimento era então empurrado para dentro da sua casca. Não havia necessidade de que as 

pessoas soubessem que sofria. A não ser nas raríssimas vezes em que se abria nesse sentido com algum 

membro daquele seu seleto rol, mantinha-se firme na externalidade. Na verdade, o sofrimento nem era tanto – 

pelo menos assim pensava -, pois sequer era forte o suficiente para apagar aquela ternura que residia no 

fundo da sua alma. Além disso, o sofrimento era lembrado somente no final de cada noite. Jamais se viu 

incomodada com pensamentos sôfregos durante qualquer outra hora do dia. Então isso tudo que a machucava 

estava muito bem guardado em seu interior, logo atrás de uma grossa camada que separava o seu íntimo de 

todo o mundo externo. 

 Era então constituída por pelo menos três camadas. Na primeira, estava o seu verdadeiro ser. A sua 

alma. Sua essência. No mais profundo de sua intimidade, a ternura que a representava estava presente. Isso 

era a verdadeira Patrícia: uma mulher terna. Já na segunda camada, estava o seu eu desesperado pelo 

tormento. A mudança brusca dos planos que tinha traçado para a sua vida, o ocorrido que mais lhe marcou 
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que aconteceu estando ciente de que viria – tal como o relâmpago que aparece aos olhos instantes antes de 

se anunciar aos ouvidos, apresentando-se previamente -, a dureza por criar seus filhos sozinha, a aflição por 

não possuir tempo para fazer outras coisas necessárias que poderiam auxiliar numa mínima mudança do seu 

viver e a angústia por não estar vivendo, por mais não lhe fosse percebido, figuravam entre os motivos que 

tornavam parte do seu ser como sendo sôfrego. Por fim, a última camada era aquela externa. Era a Patrícia 

como se apresentava aos outros. Por mais que as vezes sorrisse, esse riso surgia apenas quando brincava ou 

conversava com seus filhos, ou ainda quando ouvia uma piada realmente muito boa. Na maior parte do tempo, 

era alguém que podia ser considerado fria. Sentia-se desconfortável com elogios, fugia de gracejos, mantinha 

a cara fechada e não buscava um relacionamento amoroso de qualquer tipo. Era dessa forma que a maioria 

das pessoas a conhecia. 

 Sobre relacionamentos, esse era um assunto que sempre surgia quando das ocasiões em que saía 

com as amigas. Laís, com quem tinha estudado os três anos do segundo grau, vivia lhe dizendo para sair com 

pessoas outras que não apenas aquelas que compunham a mesma rodinha de sempre na mesa do barzinho. 

Sair de verdade. Vez ou outra tentava lhe apresentar algum amigo, mas as tentativas eram vãs, já que nunca 

havia um aceite sequer para tentar. Laís saía com muitos caras diferentes e se dizia feliz por isso. Queria que 

a amiga também compartilhasse de seu estilo de vida sem amarras, livre, para que então pudesse se sentir 

alegre. Patrícia, porém, sabia que a felicidade que a amiga anunciava era efêmera e que a sua forma de 

encarar o amor como algo livre, praticamente desenfreado, era apenas um subterfúgio para esconder a tristeza 

que a assolava. A amiga não era feliz por ser livre coisa nenhuma. Por mais que essa pudesse ser uma forma 

válida de encarar o mundo e assim realmente era para muitas pessoas, não funcionava para Laís. A busca 

constante pelo sexo representava apenas o sintoma de um mal maior que a amiga escondia.  Mas Patrícia 

jamais confrontara a amiga com o óbvio que era facilmente constatado, pois não gostaria que fizessem isso 

consigo, pelo que respeitava a escolha da amiga em ter criado essa persona para poder lidar com a dura 

realidade que era negada.   

 Patrícia julgava que seu tempo de romance já tinha passado. O amor era uma história bonita que havia 

ficado num tempo que não voltaria mais. Era franca o suficiente para que pelo menos não desdenhasse da 

ideia do amor somente por se achar um fracasso nessa área, mas se considerava indigna de viver uma história 

assim. A chance que a vida lhe dera não foi exitosa. Pelo menos havia lhe rendido bons frutos – os dois filhos 

a quem tanto amava. Mas se o insucesso no amor já lhe acometera quando todas as suas fichas haviam sido 

apostadas nisso, certamente qualquer nova tentativa em um relacionamento seria um fracasso.  

 A ideia que possuía do amor era como um algo mais sólido e concreto, muito além daquela imagem 

romantizada da coisa. Acreditava que era possível, mas também acreditava que era algo que surgia apenas 

para algumas pessoas. Essas sim eram privilegiadas. Tivera a chance desse privilégio, mas fora desperdiçada 
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ante ao infortúnio que a vida também lhe reservara. O que restava para si então era o resignar-se com a sua 

situação de ao mesmo tempo crente e descrente no amor: sim, o amor existia e era possível ser feliz a partir 

desse sentimento, mas não acreditava que era uma felicidade possível para si. Por mais que lá no fundo a sua 

ternura clamasse por um amor, o sofrimento da outra camada afogava esses lampejos de esperança. 

 Levava então a sua vida com falsos sorrisos, somente os necessários para que pudesse se encaixar 

nos meios e que se situava. Nos trabalhos que tivera onde o contato com o público era um dos afazeres, a 

simpatia estava expressa em seu rosto a cada bom dia dado. Nos demais serviços, as risadas de coleguismo 

surgiam sempre que julgava necessárias ou oportunas para o momento. Com seus superiores também uma 

expressão agradável imperava em seu rosto cada vez que tratava de algum questão com eles. Mas isso era 

apenas a sua superfície falando. E era muito boa nisso, pois convencia a todos ao seu redor que por mais 

reservada fosse, era uma pessoa agradável para se estar junto. 

 No entanto, não era uma boa pessoa como companhia e sabia disso. Queria ser, mas não se permitia. 

Sentia-se como estivesse enganando os outros com aquelas expressões forçadas que lhe feriam internamente 

por se ver obrigada a fazer. Pelo menos com as amigas do colégio podia ser ela mesma – na verdade, quem 

ela julgava que fosse. Não era obrigada a rir o tempo todo somente para agradar aqueles de quem dependia 

para sobreviver e custear os filhos. A amizade que tinha com essas suas poucas amigas era sincera, por mais 

que essa sinceridade fosse limitada até a linha que dividia suas camadas. 

 Enfim, a vida que levava era uma mentira. Não pela forma com a qual conduzia as coisas, pois isso 

era muito mais real do que quando comparado à maioria das pessoas. Era uma vida dura, vivida 

concretamente. Digna ao seu próprio modo. O engano estava no fato de externalizar algo que não 

correspondia à verdade daquilo que pensava, daquilo que sentia, daquilo que realmente vivia. Também não 

era uma superficialidade rasteira como aquela que grande parte das pessoas assume para esconder a 

podridão que existe em suas vidas. Não. A mentira que supunha era aquela que se viu obrigada a construir 

para que pudesse continuar vivendo. E vivia, pois não fugia do sofrimento que a consumia internamente, 

apenas o acumulava para sofrer tudo de uma, vez todas as noites. 

 Acontece que até mesmo a mentira de Patrícia era uma mentira. Ela tinha conhecimento apenas 

daquela que aceitava, mas existia uma outra mais profunda que realmente assolava o seu ser. É que não era 

uma sofredora deliberada. Seu sofrimento tinha os seus motivos, os quais não eram trabalhados por entender 

que não havia tempo possível para tanto. Não podia se dar ao luxo de compreendê-los com ou sem ajuda. Os 

momentos de reflexão pelas manhãs serviam para afirmar o seu entendimento de que apenas o seu aspecto 

de durona era devido e necessário para que prosseguisse com a sua jornada. Isso, ser dura, era também uma 

grande verdade, pois essa condição de mulher forte estava presente em todas as suas camadas. Assim como 

a ternura, a resiliência constituía o seu ser. Talvez justamente por essa sua característica, de força, a camada 
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inata do seu íntimo permanecesse calada por tanto tempo, sem que rompesse de algum modo desavisado. Era 

uma mulher forte por dentro e por fora. 

 Jamais permitia que alguém se aproximasse muito, pois cautelosa em preservar o seu íntimo. O olhar 

sempre insincero, que não refletia qualquer forma de brilho, era utilizado apenas como algo que lhe 

possibilitava ver. Por ter trancado sua alma sob os olhos, apenas via, mas não enxergava. Por isso era cega. 

 Certo dia, num domingo, levou seus filhos para um passeio no parque da cidade. Era uma tarde 

ensolarada aproveitada pelos três que andavam sobre um gramado verde e bem cortado. A mãe sentou sob a 

sombra de um árvore para ali poder relaxar um pouco. Seus filhos seguiram o trajeto, pois encontraram alguns 

amigos no local e com eles permaneceram. A mãe desfrutava assim de um momento de solidão sadia. Havia 

esquecido o celular em casa, não tendo assim como esquecer do meio que a circundava enquanto consultava 

suas redes sociais. Viu-se então compelida a olhar em volta enquanto sentia o vento prazeroso tocando o seu 

rosto.  

 Foi a primeira vez em muito tempo que recebeu um lampejo de luz vindo do exterior para dentro de 

sua alma. 

 Sentiu uma sensação agradável, de leveza, de paz, enquanto ali estava. Era como se flutuasse. Suas 

camadas haviam se derretido e, mesmo que momentaneamente, sentiu o seu eu verdadeiro pulsar. Deu-se por 

conta de que a mentira cobria em verdade outra mentira a respeito de si mesma. Pôde tocar o seu verdadeiro 

eu, o eu de ternura. Uma onda de alegria a inundou, pelo que sentiu saudades de si mesma.  

 E então chorou. 

 Foi um choro diferente daqueles que chorava todas as noites. Foi um choro de sentimento profundo. 

Foi um choro nostálgico que rememorava a alegria que o seu eu de outrora sentia. As lágrimas iam escorrendo 

pelo seu rosto e, à medida que desciam, lavavam sua alma. Os riscos úmidos que marcavam seu rosto 

funcionavam como um líquido corrosivo que rompiam com aquelas duas camadas que escondiam o seu íntimo 

verdadeiro. Os olhos vermelhos ardiam a ponto de quebrantar os grilhões que haviam a tornado cega. Os 

soluços do choro faziam com que, a cada espasmo, pedaços e mais pedaços de sua casca caíssem ao chão. 

Tudo foi desmoronando aos poucos. Parte por parte. A coisa toda ruía e ia caindo por terra até que nada 

sobrasse. E assim foi. Agora via. 

 Ela sabia que aquele momento não duraria, pois era uma espécie de epifania que cessaria tão logo o 

choro também terminasse. Mas isso não importava. Havia provado para si, mesmo que não entendesse a 

razão daquilo ter acontecido sem qualquer aviso prévio, que era possível ser quem fora outrora. Os muros 

erigidos ao seu redor podiam ser derrubados. Não precisaria chorar todas as noites, nem mesmo manter uma 

postura de indiferença para com quase todos. Libertar a sua ternura era uma possibilidade concreta. 
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 Não que com isso todos os seus problemas fossem ser revolvidos. A dureza do cotidiano da vida 

permaneceria forte. Não era idealista. Mas concluíra que podia enfrentar a vida vivendo de verdade – como 

realmente era: sofrendo quando fosse o caso de sofrer, sorrindo quando fosse o caso de sorrir, tratando com 

indiferença quando fosse o caso de tratar com indiferença... tudo isso sem deixar de ser terna. 

 Apostou então que tentaria. Enquanto ainda chorava aquele choro libertador, prometeu para si mesma 

que iniciaria uma jornada em busca do seu eu, resgatando a doçura que a constituía. Viveria, pois somente 

sendo aquela que realmente era é que poderia Viver. 

 Esboçava um sorriso em meio ao choro, um verdadeiro sorriso, quando um rapaz se aproximou. “Está 

tudo bem?”. Patrícia olhou o homem que lhe fez a pergunta, possivelmente preocupado com a mulher que 

chorava descontroladamente sob a sombra de uma árvore numa praça da cidade, sem qualquer intenção de 

responder. Apenas olhou. O olhar que teve em troca foi um olhar sincero, sem qualquer pretensão que não a 

gentileza da preocupação demonstrada. 

 Os soluços cessaram. Não limpou seus olhos ou nariz. Apenas fitou o estranho que se aproximara e 

manteve aquele belo sorriso em seu rosto. A sensação de estranhamento que acometeu os dois era também 

hipnótica. Um olhava para o outro sem nada dizer. A preocupação do homem e a sua alegria se converteram 

para uma mútua compreensão. Havia algo ali que foi sentido por ambos. E os dois fizeram o máximo para que 

esse algo perdurasse durante todo aquele instante. O sorriso permaneceu e contagiou. Agora os dois sorriam 

enquanto se olhavam, e os olhares foram tão profundos que possibilitaram o enxergar. 

 Finalmente estava enxergando. As correntes que aprisionavam sua alma foram rompidas. Ao que 

parecia, o mesmo acontecia com aquele homem, pois a sintonia era sentida por ambos numa mesma 

frequência. Soltou as amarras da sua alma e permitiu que aquilo que estava em sua profundidade 

contemplasse o sol através de seus olhos. Sua ternura foi enxergada pelo estranho. Era agora, naquele 

momento, a pessoa que realmente sempre foi. Permitiu-se ser enxergada para que também pudesse enxergar. 

Liberta agora estava. 

 Já não era mais camadas sobrepostas. Um outro alguém conseguiu enxergar os seus olhos e captar 

sua essência. Agora poderia ser o que já fora e Viver. 

 Patrícia era ternura e dureza. Patrícia deixou de ser cega. Patrícia agora enxergava. 
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Capítulo 20 

O SANGUE DA MULHER NORDESTINA 

 

Ingrid Michelly Justino de Souza 
Helder Matheus Alves Fernandes 

Elane da Silva Barbosa 
Márcia Jaínne Campelo Chaves 

 

No recanto do nordeste brasileiro, no ano de 1980, na cidadezinha de Santana do mato, localizada em 

pleno sertão potiguar, vivia uma moça de nome Maria Aparecida em homenagem à padroeira do Brasil, a 

quarta irmã de quinze irmãos ao todo. Uma menina sonhadora, que não estudou, pois na sua cidade não tinha 

escola, trabalhava na roça colhendo algodão e plantando milho, que sonhava em construir uma família. Muito 

nova, com seus dezesseis foi embora para a capital do estado, Natal, morar com a irmã mais velha, Rose, para 

cuidar da sua primogênita, para que sua irmã pudesse trabalhar. 

Com o passar dos dias foi se habituando à rotina da capital. Um belo dia, durante uma passada na 

feira de verduras acabou conhecendo um rapaz de nome Teófilo. O mesmo encantou-se com a beleza da 

jovem e começou a conversar com ela no mesmo dia. Então, Maria Aparecida se apaixonou à primeira vista 

por Teófilo o achando-se tão carinhoso, responsável e trabalhador. Depois daquele dia não deixaram de se ver 

mais, começaram a namorar e com seis meses de namoro se casaram. Não fizeram viagem de lua de mel, não 

tinham dinheiro para esses “luxos”, mas, tinham o mais luxuoso sentimento do mundo: o amor e isso era o 

bastante, era muito. Assim, depois do casamento, Maria Aparecida mudou-se para a casa de Teófilo e cada 

momento era vivido intensamente: as refeições, as compras ao supermercado, os planos para o futuro... 

No entanto, os meses foram passando e o comportamento de Teófilo começou a mudar com Maria 

Aparecida. Ele começou a ter ciúmes de qualquer homem que falasse com ela, mudava de humor do nada, ou 

seja, estava ficando cada vez agressivo. Não era mais o homem de antes. Ela começou a estranhar essa 

conduta daquele homem que sempre foi carinhoso com ela.  

A vida prosseguia e com seis meses de casada, Maria Aparecida se descobriu grávida, ficou tão feliz e 

finalmente estava dando origem à família que tanto sonhava. Nesse dia, Teófilo estava estressado quando 

chegou do trabalho. No momento em que Maria Aparecida contou sobre a gravidez, imaginava a mesma 

felicidade que ele sentiria, mas Teófilo ficou transtornado e a acusou de infidelidade e começou a espancar-la. 

Deu tapas no seu rosto, tirou sangue dela, arrancou lágrima. Nesse dia Maria Aparecida sentiu na pele a dor 

de ser agredida, e aprendeu a sangrar espiritualmente sem a necessidade sangue do corpo físico, humilhada, 

violada em seus direitos, violentada verbalmente pelo homem que amava. 
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Foram passando-se Meses e anos, Maria Aparecida ia morrendo aos poucos emocionalmente. Sua 

autoestima já não existia. Sonhar já não era possível. Sentia-se culpada por tudo. Acatava as ordens de Teófilo 

como um cachorrinho adestrado, que atende seu dono com medos das repressões. Sentia medo, muito medo 

de Teófilo machucar sua Esperança, nome que deu à sua filha, e, consequentemente, sua família vivia 

constantemente sob ameaças. As surras continuavam se intensificando, agora diariamente, qualquer coisa 

falada era motivo pra surras com cinto, puxões de cabelo e tapas na cara. Não tinha um dia que não acordasse 

com algum hematoma no corpo ou dor na alma, mas protegia sua menina das garras daquele monstro. 

No aniversário de dois anos de Esperança, Maria Aparecida fez um bolo para a sua menina, as duas 

cantaram os parabéns e comeram aquele delicioso bolo de chocolate. Nesse instante, chegou Teófilo 

novamente transtornado, pois tinha sido demitido e quando viu a pequena comemoração ali, diante os seus 

olhos, ficou fora de si, começou a quebrar tudo à sua volta. Destruiu a mobília da casa e jogou o bolo no lixo. 

Maria Aparecida assustada tentou correr com sua filha que brincava no chão ao lado do sofá; ele não permitiu, 

avançou e a puxou pelos cabelos e começou a deferir socos e chutes nela, ela a todo momento tentava 

proteger a criança dos golpes. Teofilo, ao perceber isso, roubou a menina e começa a surra-la com o cinto. 

Maria Aparecida quase desfalecida se encheu de foças e quebrou um castiçal na cabeça de Teofilo, fazendo-o 

desmaiar, aproveitando-se desse momento, Maria Aparecida foge com sua filha para se libertarem daquele 

inferno. Não contou a ninguém a seu paradeiro, pois tinha medo que, através de sua família, Teófilo 

conseguisse encontrá-la.  

Maria Aparecida refez a sua vida numa cidadezinha do estado de Minais Gerais.  Naquela nova cidade 

como uma rosa que recebe o adubo e a água de que precisa, ela desabrochou. Começou a trabalhar, colocou 

sua Esperança na escola e passou a estudar à noite pois a sua amiga e vizinha Marcleide, ficava com sua filha 

nesse horário. Os anos foram passando e Maria Aparecida se tornou uma competente confeiteira, dona de 

uma panificadora muito frequentada na cidadezinha, onde ficou famosa pelos seus deliciosos pães de queijo e 

cupcakes. 

 Numa tarde onde comemorava o aniversário de 12 anos de Esperança, chegou uma carta na sua 

casa, ela pegou, rapidamente escondeu para que sua filha não a visse e à noite, no seu quarto, ao ler, 

descobriu que a carta era de um parente de Teófilo dizendo que o mesmo tinha sido diagnosticado a cinco 

anos com Esquizofrenia e transtorno Bipolar e que havia cometido suicídio. Embora isso não justificasse todo o 

mal que ele causou a ela e a Esperança, ela teve mais forças para perdoá-lo, ao compreender tudo o que 

acontecia. Portanto, Maria Aparecida naquele momento olhou para o céu e perdoou Teófilo por tudo e foi 

dormir com uma sensação de leveza como nunca antes experimentada, estava livre como a muito tempo não 

se sentia. As lembranças macabras daquela época tinham se esvaído e, graças a Deus, só restava gratidão 

por tudo o que foi superado e pelos dias vindouros que estavam por vir. 
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Portanto, o sofrimento causado por um casamento projetável e fictício a partir da minha fantasia, foram 

estraçalhados por um diagnóstico que tampouco, o desconhecia e marcada em minha vida através de uma 

carta. Por isso, apesar das mudanças e atitudes que aconteceu com a minha vida, só me fez ainda mais forte e 

invencível, uma mulher empoderada, não opressora, verdadeira, sensível, madura e que não tolera a partir do 

amor, uma vivencia macabra por um experiencia doentia e possessiva. 
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Capítulo 21 

TESOUROS DA PERCEPÇÃO 

César Augusto Pereira 

 

– Prendam-me, sou a culpada, se é o que querem dizer, senhores! – Firme e irritadiça, desaforei 

prostrada na cama do hospital. Eu sou miúda, sempre fui para os padrões de tamanho, todavia neste momento 

imagino não aparentar mais do que uma menina. A cabeça lateja da cervical a algum ponto no meio do topo 

dela, as partes traseiras do abdômen condoem uma dor entorpecente toda vez que me ajeito no leito, sendo 

verdade que até mexer o dedão do pé desagrada, resultando em mãos tremulas, inchaço da língua, aspereza 

na garganta. – Fique calma, senhora Lígia! Estamos aqui para compreender melhor o que ocorreu noite 

anterior. Quanto maior seu nível de colaboração, mais rápido se verá longe de nós. – Profere roufenho o 

detetive Roth, mais velho, acho. Digo isso, pois, sinto firmeza na maneira como fala, sem pestaneio, rasto 

pesado, mas harmonioso no chão, o que pode indicar corpulência da idade. – Desculpe-nos o incômodo, 

porém precisamos do relato com coerência, já que só assim a papelada do caso ficará pronta e o corpo do seu 

marido poderá ser liberado para o enterro. – levou certo tempo para prosseguir Poka, mais novo, sem dúvidas. 

Notoriamente revelando sua desorganização ou temor com o que pretende expressar. Concluo, jovem. – 

Encham pra mim um copo de água, por favor? Obrigado! Sip, sip...tome. – devolvi o recipiente. [Eu os 

esperava vir mais tarde. Os pássaros acordaram, portanto é cedo]. – Descreverei o acontecido pela última vez, 

senhores. Em seguida, peço para que se retirem os dois, porque necessito de repouso. – concordaram no 

silêncio.  

[Bom, por onde começo? Falo tudo?] Nasci cega, por completo. Mamãe narra a todos que queiram 

saber o quanto foi difícil trazer-me ao mundo e tanto foi uma experiência dolorosa que ela não quis mais ter 

filhos se fosse ter de dar à luz. A cicatriz do procedimento de cesariana que se curou mal, não por falta de 

atenção de ninguém, mas misteriosamente, a recorda de que fui um cadáver dentro dela por horas. Já 

prevendo minha qualidade e defeito da insistência, eu respirei e chorei em poder do médico que me abriu 

caminho. Mantendo o raciocínio das estranhezas, o teste de reflexo vermelho, feito seguidamente há dias de 

hospitalização, diagnosticou-me deficiente visual, condição que só viria a ser um fardo na escola. Que bem me 

lembre, quando o bullying começou eu demorei a entender a causa a princípio, logo que no meu lar a privação 

nunca significou realmente grande singularidade. Empurrões intencionais, tachinhas no assento, foram 

“brincadeiras” regulares, pois a maioria das crianças não leva maldade nesses comportamentos e quando se 

conta aos adultos o exagero do abusado é a primeira réplica preguiçosa. – Então não houve amigos? – Poka 

interrompe. Por um período, não. Contudo se aproximaram alguns ao perceberem minhas habilidades com 

cálculos e outros vieram mais à frente empolgadíssimos ao ouvirem-me tocar piano. Ah, como eu amava 
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Schubert, Beethoven, Wagner! Meu coração acelerava a cada nota, suas canções balançavam toda minha 

estrutura. Inicialmente eu mal conseguia executá-las por inteiro de tanta felicidade. [Não revelarei que neste 

ponto as pequenas luzes surgiram e eu podia sentir coisas sem estar diante delas e tocá-las com a mente]. A 

professora Viorna de música chamou de “genialidade natural” o que eu tinha ali, aos 14, e rapidamente 

sucederam os concertos estaduais. Aos 21, uma tia por parte de meu pai produziu minha carreira para o 

estrangeiro. 

Eu estava em Lile quando Dumas pediu que autografasse meu EP, tendo esperado quase 1h na fila 

com uma rosa nas mãos, terminado a performance. Havia um tom especial na sua voz, como os acordes 

graves de um violão, coisa que tragou meu foco para ele, emoção que há estações não sentia. – A senhora 

teve outros relacionamentos amorosos? – Roth desta vez. Sim, dois anteriores, na realidade. O pobre Rex, 

último, deixei por apegado excessivo à família. Sonhador, exímio violoncelista, mas tinha este problema em 

abandonar a Alemanha por dias que fosse. [Deixo de lado o parceiro precedente]. – Prossiga com sua história 

e a do senhor Dumas Frei. – o veterano detetive desencostou-se da poltrona de frente pra mim. Como dizia 

antes de sua pergunta, ele era lindo, da maneira como eu entendia a beleza. Eu já tinha lido alguns artigos e 

ouvido falar na internet e na TV a despeito da famigerada carreira de escritor biográfico que ele fizera. E 

confesso ter tido um baita susto em estar na sua presença na ocasião do show. Pois além de ter se 

apresentado igual um artista qualquer, com uma humildade fofa, mostrou-se interessado em um encontro 

particular, assim, todo desastroso, porém perspicaz em notar meus sentimentos pelo mesmo. Toc-toc! [Quem 

será desta vez?]. – Com licença, senhora Vedere Frei e cavalheiros! – em melodia suave e feminina. – O 

veículo dos agentes está estacionado na vaga de uma auxiliar de necropsia do hospital. Poderiam movê-lo?  – 

Uhhh, droga! – Poka mexeu na persiana. – A prefeitura ainda não pintou as marcações, todavia, já programou 

para esta tarde. Desculpem o incômodo! – ela saiu e cantou o molho de chaves no bolso do rapaz. – Vou lá 

tirar o carro, pois a moça do fusca azul parece bem descontente. – os sapatos correm pela porta. – Este 

moleque está demorando a aprender. – desabafou Roth.  

Retomando, eu estava encantada pela pessoa dele. Gentil, amoroso, bem humorado, talentoso. As 

coisas foram acontecendo devagar e naturalmente, e sem que percebêssemos, namorávamos. Passamos 

incríveis três anos até a decisão do casamento e nossa mudança. Acredito que a figura de ambos favoreceu a 

carreira dos dois. Apesar de ter passado uma época não tão frutífera nesse meio da história, ocupado com 

minha carreira, viagens, logo vieram as vendas de meu livro, colocando seu nome em um novo patamar, mais 

acima dos best-sellers antecedentes. Cof-cof! Por favor, dê-me outro copo de água? – ele coloca o recipiente 

na minha mão. – Sip-sip! Obrigada. – volto a devolvê-lo. Ram...ram...Novamente trocamos de residência, 

depois de cerca de dois anos, para um lugar mais tranquilo, bem distante dos assédios das metrópoles. [Devia 

ter escutado melhor meus pais quando ele sugeriu uma casa tão longe de tudo e de todos. Bom! Erro meu.].  
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Doze meses transcorreram sem nenhum problema. No entanto, após isso, sem ter escrito nada 

relevante, pude reparar que o antigo Dumas ia desaparecendo. Click! – a porta abriu. Pelo caminhar é Poka. 

Iniciou com seu temperamento de sempre quietude, conversas monossilábicas e então saídas noturnas por 

horas infindas. [Arf! Que pesar é este aqui dentro?]. Paulatinamente eu ia ficando solitária e o suspense no 

aguardo de sua chegada tornando-se angustiante. O som da fechadura e as vibrações da marcha dele 

deixaram de ser prazerosos para significarem uma espécie de salvação, de um lar adormecido, medonho. 

Sentia a vigília constante me exaurir pouco a pouco. – Pressupondo o perigo? – interferiu, vaidoso, o 

encorpado investigador. Não exatamente! Aterrorizava-me imaginar o seu sofrer, o que é que viria a seguir: o 

desquite, suicídio. De forma alguma me passou os ataques corporais! O amava muito para considerar esse 

tipo de cenário. [Quem espera que o companheiro vá virar um maluco lunático da noite pro dia, imbecil?]. 

Quanto mais eu tentava conversar mais ele parecia um animal silvestre. E daí em diante as discussões 

eclodiram, as humilhações e por fim as agressões físicas. [Eu não quero chorar. Do contrário, não terei forças 

pra continuar esta conversa]. – Como eram as afrontas? – espeta-me sem saber, detetive Poka. Ahn! Ele não 

queria me dar satisfações de onde ia, a razão de tanto tempo ausente. Seguiu para o fato de que não 

precisávamos um do outro, que se fatigou, fartou-se de me deixar encabidar em seus ombros.  Que provável 

ter-me apegado exageradamente desde criança a alguém, mesmo forte, eu era sujeita ao próximo para 

sobrevivência ou me queimaria, morreria atropelada, destituiria meus ossos...[Não estou aguentando! Vou 

explodir!] Tuf! – preciso bater em algo e será no colchão. – Já entendemos, senhora Frei! – Roth, benevolente, 

tenta me acalmar. – Pelo jeito, lhe doeram mais estas violências do que as demais. Vamos para o porão. 

[Esperável que nunca se estapearam com os amores de suas vidas para presumir tal falácia]. – conquanto, 

ainda não havia percebido o barulho da caneta de Poka em anotações num caderninho.  

Como Dumas não queria revelar o que se passava, contratei um investigador local para descobrir o 

que meu marido fazia, aonde ia e com quem se encontrava. Piero, em semanas, trouxe-me: fotos dos arquivos 

de imagens de crianças e adolescentes armazenados no computador dele; fotos dos encontros e a identidade 

da garota, Brena Blur, do farmacêutico que disse antes; e-mails de confirmação da compra de passagens para 

fora do país; e recibos bancários de transferências de quantias de minhas contas para as dele. – E você nunca 

verificou esta predileção do homem por jovens meninas? – sinto estranheza na pergunta de Poka, mas devo 

concordar que é certa. Não, de modo algum! Cheguei a cogitar a ideia de que fosse resultado de uma 

depressão, devido não conseguir escrever. Porém, com a magnitude do restante de sua crueldade, já descartei 

essa hipótese. [Au! O braço esquerdo pulsou]. – Proceda! – Roth solicita. O dia em que decidi ir à polícia e 

entrega-lo, quase uma semana atrás, ele surgiu bêbado enquanto eu abria a porta para sair. Uma mudez 

trancou nossos lábios e varreu qualquer toada de vento antes de empurrar-me, e o tempo pareceu em câmera 

lenta naquele instante. Dando-me vasão às lembranças, tão estimadas que eu me esforçava em segurar. 
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Dumas, com uma voz ensandecida, esbravejou que Piero o procurou para conseguir mais dinheiro e lhe 

contou o que sabia do caso. Tentei levantar e confrontá-lo e um soco na bochecha me jogou novamente no 

tapete da sala, desfarelando minhas esperanças de sair em segurança daquele inferno. [O corte ainda está 

aqui, na parede esquerda dentro da boca, o gosto de ferro]. Virei-me pra me arrastar, tateando um objeto que 

pudesse golpeá-lo, contudo, Dumas lançou-se em cima de mim e bateu minha cara no chão. Meu corpo 

amoleceu por inteiro. Músculos, tendões, sentidos, se desligaram. Aquele peso, essa dor do nariz quebrado, o 

ar que não vinha. – Meio apagada ele a carregou escadas abaixo. – o velho proferiu e seu celular toca. – Alô? 

Tenho que pegar esta ligação. – avisou. – Aqui? Como ficaram sabendo? – Roth, exaltado, falava com alguém 

da central de polícia que o informa do conhecimento da imprensa sobre o ocorrido. A mulher de lá, julgo, está 

desconcertada, cumprindo seu dever. Certamente formada na mesma época que Poka. – Tentem desviar a 

atenção desses urubus ou a chefia vai cair em cima de nós. – Roth desliga. – Quero um policial para cuidar de 

futuros bisbilhoteiros, se for possível, detetive! – Heim!? Deu pra ouvir? – aposto ter arregalado os olhos. – 

Verei o que pode ser feito. Dê sequência, por favor! – voltou a sentar. 

O verme me acorrentou a uma viga de sustentação e lá fiquei por quatro datas. Glup! Sem água, sem 

comida, sem posição para restaurar minha saúde corpórea e até incapaz de ter sono. [É, dona morte! Seu 

ceifeiro fazia um bom trabalho lá.]. Então às vezes ele aparecia. Com roupas que estava organizando nas 

malas para a viagem, com pratos cheios e bebendo alguma coisa, só para ver a vida se esvaindo de mim ou 

para fazer piadas da situação. Quando me deixava eu executava planos mirabolantes de chamar a atenção de 

um carteiro, um transeunte, um cobrador aos berros. Sacolejava, contorcia, desenhava no solo com as coxas e 

joelhos riscados de sangue. E assim que meu ex retornava, novas ameaças e safanões perseveravam em 

devorar minha coragem. [O coração do agente Poka está bastante inquieto. Vejo e o ouço.]. Só que no quarto 

dia, horas antes da sua partida do país, Dumas veio relaxado, com o corpo fedendo a álcool. Gabando-se que 

aquele seria o ultimo ato. [Para a dupla, eu tinha certeza]. – Uma das garrafas entulhadas no porão se interpõe 

no caminho e ele cai para o fim? – prevendo o que eu quero que pensem, Roth. Sim! Foi exatamente como 

aconteceu. [Não diria a eles que fiz o vidro rolar aos pés do meu agressor, me tratariam louca. Que, o que 

antes nós da família acreditávamos tratar-se da manifestação da Síndrome de Charles Bonnet, por isso as 

minúsculas luzes, na realidade me concede poderes para tocar e vislumbrar coisas.]. – A senhora não teve 

curiosidade em saber por que o diabo deixou de assalta-la depois do barulho abafado, descrito por você 

mesma? – Poka inquere. [Pude ver o filete vermelho que escorreu da fronte dele, em seguida de ter enfiado o 

crânio num prego saliente na parede, senhor detetive.]. Tive, mas como queria salvar-me, tudo no que pensava 

era numa forma de pegar as chaves que ouvi caírem do bolso das calças nele. [Que também as fiz saltarem 

com o pensamento]. Coletei-as com os pés e as levei até as mãos, presas nas costas. – Terminando por 
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contatar a emergência do lado de fora da casa. Correto? – anotou Poka ainda que não houvesse confirmado. 

[Vou apenas afirmar com a cabeça.].  

– Sendo assim, um fato de pura sorte! – constatou o parrudo e se levantou. – Você há de concordar 

conosco de que se trata de um incidente próximo ao fantástico. – Cof-cof! Sim! Entretanto, acho que já têm o 

suficiente para os relatórios policiais e permissão para o sepultamento. – Ufa! Bem! Agradecemos a sua 

cooperação, senhora Frei, e prometemos só lhe perturbar se for de extrema urgência. – guardando suas 

ferramentas, disse Poka. – Por gentileza, um dos dois poderia pedir a uma enfermeira mais uma dose de 

analgésicos? – Saco! Agora não sei onde deixei o molho. – andando aqui e acolá no quarto. – Não esqueceu 

na recepção? – elas não produziram ruído quando ele regressou do estacionamento. – Ah...É verdade! Que 

intuição, senhora!  
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Capítulo 22 

VIOLÊNCIA: UMA NARRATIVA SOBRE O SANGRAMENTO PSÍQUICO  

 

Daniele Cristina Alves Fernandes 
Helder Matheus Alves Fernandes 

Elane da Silva Barbosa 
Paulo Augusto Alves Fernandes 

 
 

Lá estava eu, esperando em uma pracinha na noite de Natal de 1977, aos 13 anos. Sozinha, 

observava as estrelas brilharem intensamente, as quais mais pareciam se mover no céu lentamente. Era 

impossível imaginar que, a partir daquele momento, minha vida iria mudar-se completamente.  

Eu, ingênua e inexperiente, e ele recém-chegado de São Paulo, com cabelos loiros, olhos verdes, um 

charme jamais visto, e com inúmeras promessas. Como alguém poderia não se encantar? Logo eu, uma 

menina sem nenhum tipo de perspectiva, me sentia sortuda, porém só depois pude perceber como eu estava 

enganada e indo para um caminho sem volta. 

Naquele mesmo Natal, fui conhecida por todos os familiares de diversas cidades distintas, incluindo as 

cidades de Natal, Rio De Janeiro e São Paulo, por simplesmente fugir aos 13 anos de idade, com um opressor, 

que tampouco era conhecido pela cidade de Frutolino Gomel, sertão do nordeste, sem ao menos avisar a 

ninguém, mas o considerava lhe o meu único verdadeiro amor, chamado Edileno. 

Não me despedir de ninguém. Motivos? Diversos! Até mesmo dos meus próprios familiares, mãe, pai, 

irmãos e irmãs. No entanto, a minha família era marcada por histórias conturbadas sobre a transgressão da 

minha mãe, submetida ao meu pai... Pobrezinha, continua até hoje lutando tanto na vida, e eu estava tão 

cansada de ver as repetidas cenas de violência doméstica e psíquica.  

Passaram-se anos, e hoje aos meus 43 anos, fiz uma autoanálise sobre a minha história, na qual a 

vida me ensinou a conviver e enfrentar as mais profundas dores da opressão, omissão, sofrimento, fantasmas, 

violência e ignorância que o meu amor genuíno iria me causar durante essa trajetória. Resumidamente, 

apreendi a sangrar sem a necessidade de ter sangue que causou sangramento psíquico e espiritual em 

tempos de violência.  

Consigo definir a minha história de vida por meio de 4 trajetórias bastante cruciais para o 

desenvolvimento do ser mulher, isto é, empoderada, autoconfiante e ressignificação para construção da minha 

identidade que foi roubada durante esse trajeto. As trajetórias eram 1) Ciclo Genuíno; 2) Ciclo Transcendental; 

3) Ciclo Sangrai Vós; 4) Ciclo Resiliência. 
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1) Genuíno 

Eu tinha só 17 anos quando engravidei. O meu primeiro filho chamava-se Augusto, logo, durante a 

gestação, as minhas concepções sobre genuidade foram construídas por um processo chamado de 

“Sofrimento”. Assim, foi marcada por constante episódios de violência doméstica causada por um alcoólatra 

que me violentava, violava-me, invadia-me, estuprava-me, oprimia-me e submetia-me a processos de 

ignorância humana quando o contradizia ou, quando eu expressava os meus pensamentos, emoções e 

desprazeres diante a situação. 

Chegava a momentos nos quais eu acordava à noite, escura e silenciosa, com pratos quebrados e 

estraçalhados na parede e chão da cozinha. Bêbado com a arma apontada diretamente para meu bebê, que 

estava na barriga, e depois mirava-se na minha cabeça.... Foram gatilhos utilizados para sentenciar a minha 

“morte precoce” enquanto adolescente, principalmente, gatilhos utilizados para vantagens do prazer sexual e 

realização de uma condição de “Escrava” que eu era submetida a todos os desejos de Edileno, e se houvesse 

recusa, as consequências desses atos eram impuras e impiedosas.  

Por não ter uma adolescência comum e tradicional, como todos os adolescentes daquela época, logo 

estava submersa a todas modalidades de sofrimento físico, fisiológico e psíquico, deixando marcas que não se 

curam até hoje. Tudo isto como consequência das decisões durante aquela maldita decisão na noite de Natal, 

porém, não me arrependo! Por quê? Resiliência! Brevemente vocês vão entender... Mas já era tarde demais, 

meu amor por Edileno e a ignorância de reconhecer o erro, e voltar para casa dos meus pais já era tarde 

demais, não conseguia. No entanto, precisava de alguma estratégia para superar esse desafio. Até que me 

advém um segundo acontecimento que me eleva ao nível espiritual e energética... 

 

2) Nascimento Transcendental 

E após muita espera e expectativa, nasceu-se ela, Christal, cabelos loiros, quase dourados, assim 

como seus olhos, poderiam lembrar o sol mais brilhante, simbolizando o amor e esperança, poderia até fazer 

fazendo jus ao significado do seu nome “paz”. 

Ele simplesmente me jogou dentro do carro, e me levou até o hospital e só me buscaria dias depois 

para levar Christal para casa. Naquele momento, lá estava eu, sozinha novamente, naquele quarto de hospital 

e a única coisa que me confortava diante da minha situação era olhar para ela, com seus olhos brilhantes e a 

doce inocência da minha primeira filha.  

Lembro-me até hoje de ligar para minha mãe solicitando um pedido de ajuda com minha filha Christal, 

e ela simplesmente ficou naquele silêncio durante a ligação e encerrou logo em seguida, me deixando em um 

estado de angustia e sofrimento. Porém, dias depois ela acabou decidindo e veio ao meu encontro, e 
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transparecia em seu olhar uma tristeza profunda, pois, já não bastava Edileno me humilhar, ele o fazia o 

mesmo com a minha mãe, a única que me ajudava.  

Os pensamentos de deixar tudo para trás e desistir eram constantes, mas eu sabia que não podia. 

Sabia que não... Eu tinha dois filhos que junto comigo também estavam sofrendo, já que presenciavam todo 

tipo de violência que eu era submetida, acompanhadas por gritos de sofrimentos, e escutados por toda a 

comunidade local. Sentia-me o tempo todo como se alguém acertasse o meu estômago, um verdadeiro “Soco 

no Estômago”, mas eu precisava tolerar, tinha muita coisa em jogo. 

Contudo, me sugiram vários questionamentos em minha mente, onde eu ia iria morar caso resolvesse 

ir embora? Como as crianças iriam crescer sem a presença paterna? Perguntas sem respostas e desveneram-

se ao longo do dia. Para tanto, eu só tinha apenas uma certeza, Edileno não ia me deixar simplesmente ir 

embora, ele era resistente, impulsivo, possessivo e agressor.  

Outro dia, eu estava andando na rua e fui abordada por uma cigana, alegando que poderia prever meu 

futuro, relatando que tinha um homem que apesar de trazer a grande alegria da minha vida – meus filhos – 

poderia ser capaz de me levar à ruína. Mas aí eu pensei, será que poderia piorar? 

Cheguei em um determinado momento da minha vida que percebi em meu amor próprio era 

praticamente inexistente, acreditei que eu iria fazer ele mudar, pois mesmo com todas as atrocidades que ele 

fazia comigo, além das brigas, no outro dia ele simplesmente fingia que nada havia acontecido e jurando que 

não voltaria a ocorrer novamente. Só que não era bem assim, dias depois tudo se repetia. Eu novamente, fui 

ingênua e as agressões continuavam a progredir e ficando cada vez mais intensa, ao ponto de quase ficar 

cega duas vezes quando ele me acertou com um soco no olho, e jogar uma cadeira em minha direção. 

 

3) Sangrai vós 

Exausta daquela situação e de certa forma inesperada, engravidei novamente, pela terceira e última 

vez. Fiz várias tentativas para abortar por meio de métodos convencionais, como:  chás de ervas medicinais, 

porém, o nascimento de Matthew aconteceu, na noite de 18 de julho de 1999 às 5:00 horas da manhã.  

O sol já estava se pondo, lembro-me perfeitamente que durante o percurso da última gestação até os 

tempos atuais, eram bastante conturbadas, principalmente, sobre as situações espirituais e mentais que 

Matthew possuía. 

Nesse contexto, surgem gritos, choros e sangramentos psíquicos que marcaram por todo o meu corpo, 

fazendo considerar a possibilidade daquele momento de perde meu filho para sempre que sofria de epilepsia, 

chegando-se a ficar em estado de inconsciência e levado ao ponto socorro. Mas tudo não passou de um susto, 

ele ficou bem, sobreviveu e tem acompanhamento em tempos atuais por profissionais da saúde, mas um 
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pedaço de mim morreu junto com a sua pré-morte, diante a situação angustiante e dolorosa na qual o meu filho 

estava vivenciando. 

Fui estraçalhada viva, como dizia Clarice Lispector “A vida está me doendo, e não sei como falar - a 

realidade é delicada demais, só a realidade é delicada, minha irrealidade e minha imaginação são mais 

pesadas” assim era resumida a minha vida. Não me sinto à vontade em compartilhar determinados momentos 

ruins com vocês, meros leitores apaixonados pela arte e poesias, mas tornou-se essencial para mim cada 

escrita nesse conto.   

Grande parte da minha vida, isto é, as representações e a forma de me mostrar ao mundo, o meu “Eu” 

está guardada dentro do mais secreto de mim mesma, e até mesmo, os meus filhos nunca iriam descobrir os 

questionamentos e perguntas que me fazem ficar com Edileno em tempos atuais e tampouco entender. 

Essas lembranças que não se apagaram durante a trajetória da minha vida, me fazem perceber que, 

apesar dos sofrimentos, eu estava em um processo de aprendizado me fazendo ficar mais resistente mediante 

a vivência das etapas que me ocorreram, acreditando em mim mesma de não perder a ESPERANÇA. 

 

4) Resiliência 

Essas últimas 3 trajetórias foram basilares para compor a minha personalidade, identidade, 

autoconfiança e o reencontro novamente do meu “Eu” mais “Eu” que foi roubado durante a minha infância, 

adolescência e fase adulta.  

Atualmente, não sou mais agredida... quanto a Edileno, bom, está com várias doenças 

cardiovasculares, além de já ter sofrido um infarto, e que devido a diversas situações de estresse, pode-se 

sofrer um acidente cerebral encefálico (AVE) a qualquer momento. Pois, continua ainda bebendo como se 

fosse o último dia, para esconder o quanto ele está sozinho, solitário, triste e arrependido por tudo que 

aconteceu a sua vida e principalmente, por saber que ninguém estará com ele durante esse momento mórbido. 

Já passei por tanta coisa e nunca sequer cogitei a possibilidade até hoje estar com três filhos e até 

com netos, e jamais poderia imaginar o tanto de ensinamentos que eles me trouxeram, me tornando mais forte 

e confiante, e ainda casada com Edileno. Entretanto, já pensei na possibilidade que tudo poderia ser diferente 

caso não tivesse conhecido ele naquela noite de Natal, mas não me arrependo. 

Família, amigos, meus pais e inclusive meus filhos até hoje me julgam por eu ainda estar junto a ele, 

eu até entendo, mas gosto de pensar sob outra perspectiva. Como dizia Paulo Freire “Olhar para o passado 

deve ser apenas um meio de entender mais claramente o que e quem eles são, para que possam construir 

mais sabiamente o futuro”.  

Aprender a lidar com os desafios, dificuldades, ou qualquer outra forma que cause sofrimento e dor em 

múltiplos aspectos, e isso não te faz fraco... e sim mais forte. Não é fácil lidar com o sofrimento, mas a partir 
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dele você pode extrair algo bom, algo que te motive e lute todos os dias, que no meu caso, foram os meus 

filhos que me trouxeram uma nova visão de recomeço e reconstrução da minha identidade. É como uma uma 

cantora australiana chamada Sai, em sua Lyric; 

“Eu coloco minha armadura, vou te mostrar que eu sou 

Sou imparável 

Sou um Porsche sem freios 

Sou invencível 

Sim, eu ganho todos os jogos 

Sou tão poderosa 

Não preciso de baterias para jogar 

Estou tão confiante, sim, hoje eu sou imparável 

Imparável hoje, imparável hoje 

Imparável hoje, hoje eu sou imparável” 

 

Mas, acima de tudo, sou feliz e mais madura. Aquela menina de 13 anos ficou para trás, e apesar das 

lutas diárias eu me sinto outra mulher, dedicando esse texto a todas as mulheres que sofrem de violência 

doméstica, isto é, esse texto aqui trata-se de uma representação da existência da violência, da opressão 

feminina, da infelicidade conjugal através de dor e do sofrimento nos dias atuais. A todas as mulheres que são 

silenciadas e violadas que precisam ter a luz de procurar algo que lhes faça sair desta situação. 

Não estou falando em separação ou ainda continuar com o opressor, mas sim, extrair de tudo isso, 

algo que te faça recomeçar e te transformar-se em uma outra mulher diferente e transcendental. Como retrata 

a Audre Lorde “Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam 

diferentes das minhas”. Eu sei que não é fácil só peço que, não desistam e lutem todos os dias, vocês serão 

recompensadas. Portanto, encerro as minhas últimas palavras por meio do poema de Cecilia Meireles;  

“Morro do que há no mundo: 

do que vi, do que ouvi. 

Morro do que vivi. 

Morro comigo, apenas: 

com lembranças amadas, 

porém desesperadas. 

Morro cheia de assombro 

por não sentir em mim 

nem princípio nem fim. 
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Morro: e a circunferência 

fica, em redor, fechada. 

Dentro sou tudo e nada.” 
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SER MULHER 

Jhonata Antonio Bezerra da Silva 
Lucas Emmanuel Pereira de Lima 

 

 

Escrever o que é ser mulher 

É difícil de traduzir 

Um turbilhão de emoções 

Podem nelas existir 

Escrever o que é ser mulher 

É difícil não vou mentir 

 

Elas têm poderes 

De uma superstar 

Um ser que gera uma vida 

Foi feito pra encantar 

Como se fosse uma cantoria 

Em um lindo lugar 

Como deusa do Olimpo 

Seu cheiro é provocante 

Seu olhar é arrebatador 

Sua presença é marcante 

Seu jeito sedutor 

Seduz a cada instante 

Sangram vários dias 

Sem ao menos morrer 

Não há nenhuma dúvida 

Do seu imenso poder 

Que envolve uma magia 

De um supremo ser 

O poder de ser mãe 

E até de ser amante 

Imagina um dia somente 

Não tê-la por um instante 

Ser mulher é ser cativa 

E também ser cativante 

Há quem duvide 

Do seu jeito meigo 

Da maneira dura 

Que ela dar conselhos 

Mas sempre que ela fala 

É com um bom desejo 
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A emoção de ser mulher 

Vem de várias maneiras 

Na sua luta diária 

Muitas vezes leva rasteira 

Mas nunca baixa a bola 

Para qualquer besteira 

Como uma guerreira 

Ela busca seu espaço 

Sempre com dificuldade 

Não tem nada fácil 

Mas o sorriso no rosto 

Esconde os percalços 

Talvez não exemplificamos 

O que é ser uma mulher 

Porque com poucas palavras 

Não da pra dizer o que é 

Esse ser sublime 

Chamado mulher! 

Por isso nesse cordel 

De singela homenagem 

Reconhecemos sua força 

Mulheres de coragem 

Que lutam dia a dia 

Sem receber sua devida homenagem. 
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Capítulo 1      

COMO NÃO ENLOUQUECER COM ESSAS GAROTAS? 

 

Isadora Pereira Salomon Gentil 

 

“Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 

moderação.” 2 Timóteo 1:7 

 

Certa vez, Oscar Wilde comentou que nós mulheres não sabemos o que queremos e não damos 

descanso até recebermos aquilo que queremos. Por um lado, Wilde estava profundamente equivocado. Nós 

mulheres sabemos sim o que queremos, e queremos isso á séculos: liberdade. Por outro lado, ele estava 

certíssimo em afirmar que nós mulheres não descansaremos até alcançar a liberdade que desejamos. Já 

houve inúmeras figuras que caminharam por essa Terra, que mostraram que se existe algo que as mulheres 

não compreendem e não querem compreender, é desistir. Definitivamente, desistir é uma palavra que não 

existe em nosso vocabulário, meu caro leitor. 

E desistir definitivamente não estava no vocabulário dessas três audaciosas irmãs. Anne, Charlotte e 

Emily Brontë estão entre as mais célebres escritoras da Inglaterra e por isso chega a ser quase trágico o fato 

de que essas três mulheres incríveis precisaram se esconder sob pseudônimos masculinos para não serem 

discriminadas pela sociedade da época. No aclamado livro de Charlotte, Jane Eyre é demonstrado com 

subjetividade ás dores de uma jovem presa a um destino que não escolheu apenas por ser uma mulher. Mas 

as mulheres das irmãs Brontë eram fortes, determinadas, possuíam sofrimentos reais e tinham vontade própria 

“Supõe-se que as mulheres são muito calmas em geral, mas elas sentem da mesma forma que os homens; 

precisam tanto de exercício para as suas faculdades, e de um campo para seus esforços, quanto seus irmãos”. 

Que assustador, não? Uma mulher que escreve o que pensa. 

Bem, se a sociedade da época soubesse que ao ler O morro dos ventos uivantes, estariam lendo o 

livro de ninguém menos que Emily Brontë, provavelmente alguns patriarcas corariam ao saber que aqueles 

personagens com emoções tão intensas foram escritas por uma respeitável dama inglesa do interior. 

Infelizmente as irmãs Brontë faleceram muito jovens, mas o seu legado e a sua coragem inspiraram milhares 

de pessoas no mundo todo. E se me permite opinar, caro leitor, elas permanecem vivas nas páginas de seus 

livros. Passando para uma outra respeitável dama inglesa, temos Jane Austen1. Jane, Jane, Jane. Como não 

falar da Jane? Impossível, quando com obras tão aparentemente inocentes ela expressa com uma sagaz ironia 
                                                           
1
 Jane Austen nasceu em Winchester, em 1775 e é autora de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Emma, entre 

inúmeras outras obras. 
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tudo que se passa em seu interior. Acredito que já conseguiram perceber que entre Jane Austen e as irmãs 

Brontë, existe muito mais em comum do que apenas uma morte prematura. Existe um legado, uma coragem 

discreta e muito importante para as futuras gerações. E para essas mulheres, meu caro leitor, a única vontade 

que eu tenho é de me levantar nesse exato momento e aplaudi-las de pé. Mas, devo dizer que seria um pouco 

constrangedor, levando em consideração que estou em um ônibus lotado. 

Mas, não precisamos ir tão longe cronologicamente para encontrarmos uma figura feminina que tão 

destemidamente lutou contra um sistema opressor. Malala Yousafzai é a pessoa mais jovem a ganhar um 

Nobel e se tornou um símbolo da luta pela educação e pelo direito das mulheres, criando sua própria 

organização em 2012. Mas a luta de Malala não foi nada fácil, aos 15 anos de idade a jovem paquistanesa foi 

baleada por militantes do talibã. Malala não demonstrava medo do sistema opressor que a cercava e 

continuava lutando pela liberdade e, mesmo com ameaças constantes, ela não demonstrou medo ao relatar a 

realidade em que era submetida, provando que preferia morrer de cabeça erguida a sobreviver e ser 

condenada a uma existência curvada. Malala sobreviveu ao atentado e se tornou uma das pessoas mais 

importantes da atualidade, demonstrando o quanto uma única voz no meio de uma multidão calada pode fazer 

toda a diferença. Sempre quando penso nisso, me recordo da letra de Sound of Silence – de Simon e 

Garfunkel "Fools" said I, "You do not know 

Silence like a cancer grows” (Tolos, eu disse, vocês não sabem? O silêncio cresce como um câncer). 

Quebrando o silêncio, é assim que vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Não se curvando sob um 

sistema imposto, seja ele cultural ou social, mas fazendo a nossa voz ser ouvida tão alta quanto o sino Big 

Bang. 

Não posso deixar de citar Marie Curie, que provou que lugar de mulher é na ciência. Marie foi a 

primeira mulher a ganhar um Nobel e é mundialmente conhecida pela descoberta da radioatividade. E se eu 

lhe dissesse que essa mulher fantástica quase foi impedida de concluir seus estudos? Isso mesmo, o governo 

da Rússia naquela época proibia que as mulheres frequentassem faculdades. Marie precisou partir para Paris 

onde estudou física e matemática e se já não bastasse ela ser uma mulher tão brilhante, ela teve uma filha 

igualmente fantástica. Irene Joliot-Curie, continuou o legado da família e descobriu a radioatividade artificial, o 

que lhe rendeu um Nobel. 

Caro leitor, eu poderia escrever milhares de páginas citando mulheres incríveis e destemidas todavia, 

acho que já consegui demonstrar que a palavra desistir não existe no vocabulário feminino e provavelmente 

nunca irá existir. A perseverança e a coragem é algo tão intrínseco as mulheres, quanto nossa capacidade de 

falar, ouvir ou respirar. Não fomos feitas para desistir, temos um propósito maior. Entretanto, não gosto de 

pensar que o futuro seja feminino, prefiro pensar que o futuro não tenha gênero, nem cor ou classe. Nós 
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iremos alcançar isso, somos fortes mesmo que muitas vezes nossos caminhos sejam tão árduos que a linha 

de chegado nos parece inalcançável.Mas, nada nessa vida é inalcançável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 325 

 

Capítulo 2 

COMO NASCE UMA ESCRITORA 

 

Evelyne Machado Amorim 

 

 

Então ela lia, relia, deletava, corrigia, escrevia novamente e deletava. Desqualificava suas próprias 

palavras um milhão de vezes até cansar. Pronto! Terminei! E agora? Será que não está muito óbvio? muito 

profundo? Vou ler só mais uma última vez antes sair por aí publicando, talvez eu esteja falando demais. 

Levanta, passa um café e passa mil pensamentos pela cabeça também. Retorna para o texto, toma café e 

toma coragem. 

 Aos poucos aquelas palavras começam a ganhar força. Lembrou que escrever é resistir e existir. 

Recordou-se das mulheres árabes que usam suas canetas para combater o patriarcado e o terrorismo. 

Mulheres que deram seu sangue em nome da liberdade do seu povo. Que lutaram para defender o direito à 

educação para cada criança, independente de gênero, raça ou classe. Ganha potência, sua escrita. 

. O desejo de ressignificar o cotidiano, a rotina e a natureza impulsionava-a. Queria desconstruir em si 

e nos outros o medo de ser. Reconhecia-se naquelas palavras lançadas sobre a folha em branco apropriando-

se de sua própria história. Perdeu o medo de escrever, ganhou liberdade. Poderia falar sobre o ar, sobre o sol, 

sobre o amor, sobre guerras, pedras ou perdas. Um mundo todo poderia ser refeito e desfeito ali naquele 

papel. Sabendo que por muito tempo a escrita feminina foi negligenciada e reduzida a um simples desabafo 

sem importância, sua maior missão passou a ser incentivar mulheres a usarem suas canetas para quebrar 

seus silêncios.  

Um dia enquanto navegava na internet encontrou um texto de uma escritora que ainda não havia 

publicado nenhum livro, mas vez ou outra compartilhava seus escritos nas redes sociais. Era um texto que 

falava sobre mulheres e escrita e notou, ao ler, que compartilhava daquelas mesmas angústias e medos, e que 

tudo não passava de algo chamado síndrome do impostor, que por certo é consequência de tantos anos de 

silenciamento e de discriminação intelectual. Ela finaliza aqui, esse fluxo de pensamentos, com uma bela e 

poderosa frase de incentivo de Hannah Arendt: “Toda dor pode ser superada se sobre ela uma história puder 

ser contada.” . 
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Capítulo 3 

ELA 

Eliana Campêlo Lago 

 

Fechou a porta. Fechou o fim. O silêncio invadiu o espaço com a mais forte certeza de sua presença. 

No ar, o vazio. Silêncio calado, silêncio espião...silencioso, pesado, presente, intenso, definitivo, certo, seguro. 

Chorou. Abraçou o fracasso.  

A mulher, somente a mulher, percebe o silêncio tão bem escondido, tão bem guardado. A mulher, 

somente ela, dia após dia, em um gesto, em um olhar, em um segundo...A mulher, ela sabe o que não mais 

virá, o que não mais será, o que não mais permanecerá. 

 Mas ela é imbatível, ela acredita, ela seduz, ela insiste...Essa mulher está aí todos os dias, nas ruas, 

no carro, na sala de estar, na loja, na calçada, de mãos dadas com ela mesma, no rosto marcado pela 

violência das palavras de quem um dia jurou amor, nas incertezas de seus dias, de seus sonhos, de seus 

amores, nas noites de solidão. 

 É essa mulher que todos os dias grita desgraçadamente no espelho de sua vida todas as suas 

dores...que se despe das vergonhas, dos medos, dos desejos só por mais um dia, só por mais uma chance, só 

por mais uma vez...é essa mulher que tempera com doses de esperança a mudança que jamais ocorrerá. Ela 

acredita. Ela insiste.  

E essa mulher, dia após dia, ano após ano, curva-se às cicatrizes do tempo na alma, cicatrizes 

moldadas das palavras pronunciadas e carregadas de sentimentos que secam dentro das marcas irregulares 

deixadas pelos momentos mais dolorosos... 

 A mulher. A mulher revelada em cada olhar furtivo é aquela que é cantada nos mais diversos textos 

poéticos; é bela; é sedutora; enche de encanto quem a possui; distribui felicidade por onde passa; a todos 

encanta; a todos seduz; mas só  ela e apenas ela sabe quantas mulheres cabem dentro dela. Só ela sabe que 

um dia ela enlouquece e que um dia ela decide. Só ela aplaude porque ainda bem que existe o bobo riso, a 

maquiagem, a possibilidade, a alegria exagerada, a falsidade dissimulada em frente à perda do seu amor, à 

perda doída do filho, a traição da amiga mais próxima, a inveja virtual inevitável...Ela se enfeita, seca as 

lágrimas, caminha soberana desfilando no tapete das amarguras , mas em cada passada, o esforço 

descomunal cortando a carne , e ela sabe que basta uma atitude que a leva ou que a deixa para sempre. 
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Capítulo 4 

MULHERES DE FIBRA 

Camila Jacira de Oliveira  

Mulher, sinônimos e destino 

 

Mulher. Ser com a dádiva e ao mesmo tempo gigante responsabilidade de gerar outra vida. Deus foi 

sábio quando deu a elas dom tão sublime. Porque além de gerar, ela doa a própria vida em prol daquele novo 

ser. Seu amor cresce, se multiplica e se desdobra no intuito de zelar aquela nova vida.  

É por isso que é na mulher que a família começa. É de seu amor frutífero e de sua capacidade de se 

dividir em várias peças, como se ela fosse um incrível quebra-cabeças que um alicerce sólido é construído 

para dar origem a estrutura de qualquer lar. É na mulher a base onde tudo tem início e que sustenta os demais 

pilares.  

A mulher é a raiz e ao mesmo tempo o fruto mais completo que a mãe natureza foi capaz de nutrir. É 

sinônimo de sentimento, doação, empatia. A mão solidária que se estende. É o seio onde a família encontra 

paz, mas também resiliência. É ela quem incentiva e apoia quando o resto do mundo duvida. É o combustível 

que impulsiona o filho perdido, o marido cansado, os pais abatidos, os vizinhos desacreditados, a amiga 

entristecida. A mulher se divide em milimétricas partículas de luz e poder para dar conta de ser mãe, esposa, 

amiga, filha, vó, trabalhadora, dona de casa, empreendedora. Horas camaleoa, horas leoa. Mulher é como a 

lua, que usa suas fases para iluminar a escuridão de quem está ao seu redor. É o solo fértil onde tudo nasce, 

onde nunca faltam novas sementes para plantar. Onde há sempre coragem para recomeçar.  

É pela magnitude de ser o que é que mulher é também sinônimo de fardo. Peso, sobrecarga, encargo. 

Porque ela nasce com a habilidade de carregar o mundo nas costas. Mas o que muitas ainda estão na luta 

para descobrirem é justamente que não é preciso. É por isso que mulher também deve ser sinônimo de 

liberdade. De paz. De autocuidado. De amor próprio. É pela magnitude de ser o que é, de ser a fonte da vida, 

que a mulher é também sinônimo de fibra.  

Mulher, você não precisa se repartir em várias para salvar o mundo diariamente e provar seu valor. A 

sua importância mora na simplicidade de ser quem é. A balança nunca deve pesar mais para o fazer do que 

para o ser. O mundo cobra, mas é você quem escolhe com qual moeda quer pagar.   

Mulher não tem medo de sonhar, pôr a mão na massa, se sujar, investir, arriscar. É saber cair, mas 

também levantar. É garra, é coragem, é vivacidade. Mulher é tudo isso e tudo mais o que ela quiser! Mas deve 

ser – antes de tudo – dona de si e a única detentora do leme de seu destino: conduzir seu próprio barco ao 

invés de ser levada pela correnteza do que o mundo espera de nós. 
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Capítulo 5 

NA IDADE DO CREPÚSCULO 

Elisa Guedes Duarte  

 

São enormes os desafios do ser mulher. E, no limiar da terceira idade, um deles é que necessita se 

reinventar, para viver o novo e derradeiro ciclo vital. O que fazem então as crepusculares senhoras deste 

Século XXI? Enquanto as observo, dou corda às memórias e construo minha travessia de anciã.  

Ontem, como estive lá por volta de dezoito horas, elas não estavam mais. Mas, indo às quinze, vejo-as 

todos os dias.  

O “lá”, Querida Leitora, é um centro comercial aqui perto de onde me hospedo. O “elas”, são 

senhorinhas ali pelos seus sessenta anos até idades que não sei precisar. Algumas já usam bengalas, outras 

já estão acompanhadas por cuidadores, outras ainda “espigadinhas”. Todas muito bem arrumadinhas, alegres, 

conversando como as maritacas que tomam conta de meu telhado no início da noite. As mocinhas sugerem 

filmes às amigas, tomando café nos bares, passeando na livraria, esperando na fila da compra de ingressos 

para os cinemas. Sempre durante a tarde. Penso que à noite fogem do sereno e dos riscos de assalto nas ruas 

de São Paulo... 

Tenho companheiras que vivenciam sua aposentadoria fazendo trabalhos manuais, ou ajudando nas 

igrejas, ou assistindo novelas vespertinas e/ou cuidando de netos. Há algum tempo, assisti a um episódio 

daquele programa “Central da Periferia”, comandado pela Regina Casé. Um dos quadros era gravado numa 

daquelas comunidades do Rio de Janeiro. A apresentadora dizia então que, durante os dias, na favela, há a 

predominância de senhoras idosas e de crianças. E explicava que, nesse horário, os pais e mães estão 

trabalhando e as avós ficam cuidando dos netos... 

Como podes ver, Minha Amiga, todas procuram fazer o que gostam e o que podem nessa fase em que 

o crepúsculo está descendo... 

Conheço pessoas também, e eu me incluo nesse grupo, que não têm netos, não são ligadas a igrejas, 

não têm habilidades manuais e vivem em aldeias onde os cinemas só oferecem filmes infantis. Essas pessoas 

continuam no trabalho fora do lar ou tentam desenvolver talentos da e na maturidade. Ou caem na melancolia.  

- Agora, Querida Leitora, não te enganes: ela chega. Quando começas a ouvir demais que estás muito 

bem para a tua idade, quando as pessoas começam a te chamar de senhora e quando já tens estacionamento 

e fila especiais, é porque ela chegou. É claro que a L’Oréal esconde os cabelos brancos, que a Natura ajuda a 

protelar o aparecimento das rugas e que a atividade intelectual preserva a memória.  

Porém, o organismo é cruel. Ele vai dando sinais de que a Indesejada chegou. Primeiro, nosso 

esqueleto fica mais lento e, muitas vezes, a cabeça e a vontade já estão lá na frente e a gente ainda está aqui 
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atrás, tentando correr, com passinhos cada vez mais curtos... Começam a aparecer as artroses e as mialgias.  

Os níveis de colesterol, de pressão arterial e de açúcar no sangue sobem. Já surgem algumas intolerâncias 

alimentares. Quando reclamei para o médico que estava desconfiando de que os laticínios passaram a me dar 

desconforto, ele me disse, com a maior cara de pau, que é assim mesmo, que nosso organismo, a partir de 

“certa idade”, começa a rejeitar alguns alimentos. Eu perguntei se estaria condenada a não comer mais doce 

de leite e queijo minas. Ele só me olhou confirmando... sem a mínima compaixão. 

Se essas “macacoas” ainda não te apareceram, podes crer que é uma questão de tempo... Como me 

disse alguém, “oa, oa, oa, cada um com suas macacoa”... Parece infantil, né!? É assim mesmo, dizem que 

vamos também nos infantilizando... Sinal dos tempos...  

Porém, há gente que jura de pés juntos que isso é “melhor idade”. Eu já não juro mais nada. Primeiro, 

porque já não fico mais de pés juntos: tenho medo de perder o equilíbrio. Segundo, porque, nesta sociedade 

cada vez mais líquida e mutante, a maior parte de minhas certezas já se esvaiu.  

Mas, se o crepúsculo é apenas o anúncio da escuridão da noite, esta é longa e faz parte da travessia. 

Depois dela, é só o silêncio, denso, imenso, intenso. Interno. E cada um encara o momento segundo o 

caminho que construiu.  

Sobre esse o envelhecer, há mensagens, dos mais diversos matizes e gêneros, chegando-nos pelas 

redes sociais todos os dias. Algumas refletem sobre costumes e fatos passados, outras dão conselhos para o 

terceiro terço de vida e outras ainda louvam supostas virtudes que se adquirem ao chegar à foz do rio do viver. 

Constatar fatos impactantes que se foram com as mesmas águas que tocam os moinhos é atitude lógica: a 

vida era diferente, como diferente é a vida de todas as gerações, desde que o mundo é mundo. A isso se 

chama evolução, para o bem, para o mal. 

Entretanto, não parece lúcido acreditar que certas virtudes surgem na velhice. É inútil e leviano dar 

conselhos àqueles que já estão no trecho final da travessia: as encruzilhadas mais difíceis já foram deixadas 

para trás. Esse hábito de se afirmar que, ao envelhecer, o sujeito fica menos apegado, mais descolado, menos 

envergonhado, mais corajoso, menos respeitoso e mais amoroso é capaz de fomentar uma profunda angústia. 

Sente-se na obrigação de ser o que não é ou não consegue ser, de fazer coisas para as quais não se tem 

nenhuma aptidão... 

Uma dimensão, porém, a melancolia, é possível perceber em grande parte de idosos e, especialmente 

aqueles que já possuem um traço pessoal marcante de sensibilidade. Esse traço se agudiza com o tempo. 

Principalmente a dor do viver, o sofrimento social, a percepção de estranhamento diante da vida. À beira dessa 

etapa, ou já caminhando em seu leito, não há mais sonhos: o futuro chegou. Também não há mais 

esperanças: esperar o quê, se já se construiu o prédio da existência, já se conhece a sociedade pela qual se 

viveu lutando e, normalmente, ela não cumpriu os objetivos pelos quais cada um combateu, nem realizou o 
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ideal em que o sujeito acreditou? Há um estranhamento dilacerante ao perceber que a luz do final do túnel está 

perto e não tem o brilho sonhado. Nenhum fim de túnel tem a claridade que se imagina, pois a vida sempre dá 

errado, seu final não é de triunfo.  

Por outro lado, há quem sublima a angústia do envelhecer, como sugere Fernando Sabino ao seu 

personagem de Encontro Marcado: “De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre 

começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. 

Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono 

uma ponte, da procura um encontro.“ 

Cora Coralina publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Nascido em 1922, José Saramago somente viu 

sua carreira de escritor florescer em 1980, com um livro em que desnuda toda a sua indignação com a vida de 

privações de parcela da população portuguesa. Estava ali a sensação epidérmica de um homem na 

maturidade, machucado de empatia. Também machucado, desta vez pela desumanidade do exército de 

Napoleão contra a resistência espanhola, Goya, aos 68 anos, criou um dos mais belos e dramáticos de seus 

quadros, “Os fuzilamentos de maio de 1808”. Na mesma Espanha, Picasso, aos 56 anos, criou seu mais 

famoso e contundente quadro, por horrorizar-se com os massacres perpetrados pela Alemanha, 

mancomunada com o general espanhol Francisco Franco, na cidade de Guernica, em 1937. 

Neruda, em seus anos finais de vida, escreveu o autobiográfico “Confesso que vivi”, perturbado com a 

violência dos militares que tomaram o poder no Chile, no governo de Salvador Allende, em 1973. 

Na verdade, como poetou Leão de Formosa, “Machuca a paz o grito das batalhas/machuca o trigo este 

rascar das gralhas (...) Tudo dói, tudo fere, tudo estuca.” 

Alguns conseguem tornar férteis suas dores, conseguem superá-las por meio daquilo que sempre lhes 

foi de valor, seja a arte, a religião, o amor, a defesa do meio ambiente ou do direito à diversidade humana... 

Todavia, as pessoas nos machucam sem piedade. Também a vida fere muito num país injusto, cruel e 

desigual como o nosso. Porém, continuamos vivendo, por teimosia ou porque os compromissos assumidos 

não nos permitem abandonar o caminho. 

Há alguns que, já doentes do sofrer, necessitam de ajuda profissional para o início do processo de 

reação. Cada ser busca sua melhor cadência para não ficar às margens, pois a vida segue, sem esperar que 

nosso estado geral melhore. E fugir dela, figurada ou materialmente, pode não ser uma boa ideia, pois é 

preciso cuidar das responsabilidades que assumimos, dos seres que dependem de nós ou do combate pelas 

causas que defendemos. 

Melhor então é reagir quando a melancolia imperar. As demandas da vida não param! Embora 

possamos, às vezes, sentar à beira da longa travessia para descansar e abrir a mala de memórias.  

A lembrança que me surge da primeira mala é de Maria Imaculada vindo buscar meu colo, quando 
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Magno lhe disse que ela é uma “Instituição”. Mulheres são assim mesmo: fazem terapia com as amigas. É uma 

falácia essa ideia de que homens são amigos fiéis entre si e mulheres são competidoras cruéis entre si. Na 

verdade, se não fossem tão companheiras, os psicólogos teriam muito mais pacientes...  

Mas vamos lá: por que Maria Imaculada foi chamada de Instituição? O que é uma Instituição? 

Segundo a Wikipédia, “Instituições são (...) mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de um 

conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade... (...) são identificadas com uma função social, 

(...) têm como objetivo fazer um indivíduo tornar-se membro da sociedade”.  

Se é assim tão importante, por que Maria Imaculada sentiu-se incomodada com as palavras do homem 

que queria chamar de seu? 

Veja lá, vou lhe explicar com o exemplo de duas cantoras que nasceram no Brasil dos anos de 1940.  

Você até pode não se lembrar de Celly Campello, mas talvez já tenha ouvido uma canção bem 

ingênua chamada “Banho de Lua”, que ela gravou em 1959. A letra fala de uma noite de lua cheia em que a 

inocente garota ficava, ao luar, sonhando com seu doce amor: “Ao mundo oh lua, a cândida lua vem/Sob um 

banho de lua, numa noite de esplendor/Sinto a força da magia, da magia do amor/É tão bom sonhar contigo, 

oh! Luar tão cândido.”  

E não pense em algo além disso, pois Celly Campello não fazia referências a nenhuma corporificação 

do amor. Era uma típica garota de seu tempo: aos vinte anos, casou-se com o namorado de longa data, parou 

de cantar e foi viver no interior de São Paulo, cuidando da casa e da família.  

Mulheres nascidas nos anos 40 e 50, vivendo sua adolescência e juventude nos 60/70, fora dos eixos 

Rio e São Paulo, não recebiam a influência da aurora do feminismo, nem os ecos de Woodstock, muito menos 

a notícia da descoberta mais libertadora de todas: a pílula anticoncepcional. Assistiam, chorando, aos filmes 

americanos bem água com açúcar, namoravam de longe e casavam-se virgens. Tinham aula de “Puericultura”, 

que ensinava a cuidar de bebês. Aprendiam a cozinhar, bordar, limpar, lavar e tudo que ajudasse a serem 

excelentes mães e competentes administradoras do lar doce lar. Nas revistas femininas, liam como fisgar e 

manter um marido e, é claro, tinham lições de como se submeter a eles.  

Aquelas que hoje entram na terceira idade não aprenderam a falar palavrão, não conviveram com a 

linguagem coloquial da sexualidade, com a qual tiveram contato apenas do lado de lá do casamento. A trilha 

poética de sua vida é o lirismo de Cecília Meireles, no máximo, as insinuações sexuais de Adélia Prado no 

poema “Casamento”: “É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,/de vez em quando os cotovelos se 

esbarram,/ele fala coisas como ‘este foi difícil’/‘prateou no ar dando rabanadas’/ e faz o gesto com a mão./Por 

fim,/os peixes na travessa, vamos dormir./Coisas prateadas espocam:/somos noivo e noiva.” (Referência 

sexual discretíssima, não?!)  
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Essa geração intermediária entre a Noviça Rebelde e a Madonna, mesmo a parte que entrou no século 

XXI e se permitiu absorvê-lo, carrega consigo o caleidoscópio formado por visões de mundo e costumes 

antagônicos, tentando conciliá-los. E vão assim pelo resto de seus dias, pois não há ruptura radical com o 

passado, visto que cada um de nós é o próprio passado.  

Um exemplo: Conceição, um desses estranhos exemplares, num episódio em que buscava uma nova 

experiência, ouviu, assustadíssima, do dito cujo, uma expressão bem popular que descrevia o estado físico de 

animação naquele momento. Ele queria tentar fazê-la viver o ato em todo o seu erotismo. Teria sido melhor 

algo mais ao modo de Adélia Prado ou de Fagner: “Quem dera ser um peixe / Para em teu límpido aquário 

mergulhar”...   

Algumas dessas mulheres, já um pouco mais ousadas, foram também para o mercado de trabalho, 

sem deixar as “obrigações familiares”. Geração espremida entre os conservadores costumes do início do 

século XX e o sopro de libertação do seu final.  

Maria Imaculada é fruto da “bipolaridade” dessas mulheres que, neste alvorecer do XXI, entram no 

último terço da vida. A família, a atividade profissional e sua imagem social formam um todo que as blinda dos 

sonhos de voos solo. São totens, modelos sociais, arrimos, fundamentos, sustentáculos, tanto da família 

quanto da comunidade. É ruim? Pode ser para gente como a apaixonada Maria Imaculada. Afinal, Magno 

negou-se a conviver com o que achou um fardo muito pesado. Ou não acreditou que ela conseguisse agregar 

um estranho ao complexo mosaico de sua instituição... Apesar de todas as qualidades físicas, culturais e 

emocionais de minha amiga.  

Outra, Fátima, mesma geração, sentindo-se corajosa, resolveu tomar a inciativa de um 

relacionamento. Convidou o sujeito para “jantar, um peixe delicioso do restaurante tal”. O dito cujo respondeu 

um curto e grosso “detesto peixe”. Fátima desmontou por meses. Claro! O sopro de modernidade não se 

aguentou na estrutura passadista: uma alma dividida entre dois mundos separados por meio século de história. 

Quem muda de caça a caçadora desavisadamente, não tem tempo de aprender a lidar com a caça quando se 

mostra arisca.  

Uma mulher dessas nunca chega a Rita Lee, a Rainha do Rock, que também nasceu nos anos 40, foi 

adolescente em São Paulo nos 60/70 e “quebrou o pau”, enquanto as mocinhas casadoiras andavam 

envergonhadas no vaivém das aldeias. A Vila Mariana, onde a cantora vivia, tinha a efervescência libertária 

que demorou a ecoar nos rincões agropastoris do Brasil.  

O banho de Rita Lee, diferentemente do de Celly Campello, é a pura corporificação do amor, bem ao 

gosto do final de século: “Que tal nós dois/Numa banheira de espuma/El cuerpo caliente/Un dolce far-

niente/Sem culpa nenhuma/Fazendo massagem/Relaxando a tensão/Em plena vagabundagem/Com toda 

disposição/Falando muita bobagem/Esfregando com água e sabão/Lá no reino de Afrodite”.  
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Assim, se “o que dá pra rir dá pra chorar”, (como lindamente disse Billy Blanco), construir uma 

Instituição é uma conquista que muda o mundo e o ser, porém, dar-lhe suporte ad aeternum significa a 

renúncia a experiências bem saborosas. Frutos do tempo! Peixes em extinção! 

 Estranho como esses tempos extintos (espero que sejam mesmo extintos!) eram marcados por 

abominável hipocrisia em relação ao comportamento feminino. Dividia as jovens em três categorias, veja você! 

Uma era a das moças de família, outra a das garotas fáceis e ainda a das prostitutas. 

As moças de família eram aquelas que se "guardavam para casar". Quando uma moça de família 

engravidava, era aquela correria para fazer o casamento "antes da barriga aparecer". Às vezes, dava tempo 

até de dizer que o bebê "nasceu prematuro".  

As prostitutas, também chamadas “mulheres de vida fácil”, viviam confinadas numa região da cidade e 

vinham ao centro somente no dia de fazer compras. Embora a gente as visse pouco, era uma visão que enchia 

os olhos, com seus vestidos coloridos, os cabelos tintos de mil tons, a maquiagem bem acentuada, os sapatos 

altíssimos. Sempre em grupos. A meus olhos, pareciam bem seguras de si, com aquele olhar altivo e 

provocador. Mágico! 

Por outro lado, me encantavam mesmo as “moças fáceis”. Aquelas que viviam de forma mais livre, 

tinham muitos amigos, acampavam e viajavam com eles. Algumas se vestiam como os hippies: saias longas, 

cabelos desestruturados, chinelinhos. Ouviam Beatles, Rolling Stones, Janis Joplin e Jimi Hendrix. Não se 

sentiam obrigadas e se casarem antes dos trinta anos. Parece que seus sonhos eram de outra natureza.  

E eu, aluna de colégio de freiras, típica garota de uma sociedade hipocritamente conservadora, olhava 

aquelas meninas e sentia uma vontade enorme de chegar perto, de conviver com elas, participar de suas 

experiências. Queria, pelo menos, conhecer seu cotidiano, que me parecia tão encantador. Todavia, isso 

nunca aconteceu. E eu guardo a nostalgia de não ter satisfeito, como essa, tantas curiosidades que tive na 

vida... 

No entanto, os mais jovens também têm lá suas “arcaíces”. Por exemplo: os que estão na casa dos 

trinta anos viveram um bom tempo sem Internet e sem celular. Outro hábito tipo anos 60 que eles guardam é 

ouvir os mesmos Beatles, Roling Stones, Elis Regina e até  Jimi Hendrix, que reconhecem continuar sendo o 

dono dos melhores solos de guitarra de todos os tempos, mesmo após cinquenta anos de sua morte.   

Mas, sinceramente, eu espero que não saibam o que é uma “moça fácil”, quero crer até que esse 

arcaísmo, cruel e hipócrita, tenha caído em desuso. Torço para que sejam bem melhores que seus pais. Afinal, 

a cada geração cabe acrescentar valores de amor e respeito pela travessia humana que constrói neste vale de 

lágrimas.  
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Capítulo 6 

UM ADENDO 

Mariana Vieira Cardoso 

  

Li um dia desses uma crônica intitulada Amor imorredouro, de Clarice Lispector, que falava um pouco 

sobre as mulheres e também sobre os homens. Em determinado trecho, Clarice nos diz: 

 

“É com um pouco de pudor que sou obrigada a reconhecer que o que mais interessa à mulher é o 

homem. Mas que isso não nos pareça humilhante, como se exigissem que em primeiro lugar tivéssemos 

interesses mais universais. Não nos humilhemos, porque se perguntarmos ao maior técnico do mundo em 

engenharia eletrônica o que é que mais interessa ao homem, a resposta íntima, imediata e franca, será: a 

mulher.” 

 

 E em outro trecho: 

 

“O homem. Como o homem é simpático. Ainda bem. O homem é a nossa fonte de inspiração? É. O 

homem é o nosso desafio? É. O homem é o nosso inimigo? É. O homem é o nosso rival estimulante? É. O 

homem é o nosso igual ao mesmo tempo inteiramente diferente? É. O homem é bonito? É. O homem é 

engraçado? É. O homem é um menino? É. O homem também é um pai? É. Nós brigamos com o homem? 

Brigamos. Nós não podemos passar sem o homem com quem brigamos? Não. Nós somos interessantes 

porque o homem gosta de mulher interessante? Somos. O homem é a pessoa com quem temos o diálogo mais 

importante? É. O homem é um chato? Também. Nós gostamos de ser chateadas pelo homem? Gostamos. 

Poderia continuar com esta lista interminável até meu diretor mandar parar. Mas acho que ninguém mais me 

mandaria parar. Pois penso que toquei num ponto nevrálgico. E, sendo um ponto nevrálgico, como o homem 

nos dói. E como a mulher dói no homem.” 

 

Talvez minha reprodução dos trechos da crônica de Clarice, publicada no Jornal do Brasil no início da 

década de 1970, tenha se alongado muito, mas creio que seja necessário dar voz a Clarice para que agora eu 

possa conversar com ela. Penso que todas as vezes que lemos um texto, estabelecemos uma conversa com 

quem escreveu, colocamos a escrita em tempo presente e inferimos nela tudo que (des)acreditamos em um 

contato que muitas vezes se perpetua por anos após a primeira abertura do texto lido.  Longe de mim a ideia 

de propor uma análise da crônica de Clarice, ainda que eu ache que este seria um trabalho frutífero. A ideia 

ora alimentada talvez seja ainda mais ousada do que a de uma professora, como eu, propor uma análise a 
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crônica supracitada. Penso que seja necessário realizar um adendo. Mas antes que eu o faça, preciso dar 

algumas informações importantes, após elas, você me diz o que acha, diz se acha que meu adendo é válido e 

se você também pensaria em propô-lo a Clarice. 

Sou muitas coisas, mas como em nosso universo capitalista temos a mania de nos identificar de 

acordo com nossa formação, posso dizer que sou professora de Língua Portuguesa e Literatura, mestranda 

em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas. No Mestrado, desenvolvo uma pesquisa que 

estabelece um diálogo entre a Literatura produzida no Amazonas e a História da Amazônia brasileira. Acima de 

tudo isso: sou mulher e minha relação com Clarice começou a dez anos atrás, talvez por isso eu a chame tanto 

pelo primeiro nome, visto que depois de um tempo de amizade, já não faz mais sentido chamar nossos amigos 

pelo nome completo como fariam aqueles que começaram a lê-la agora.  

Sim, não foi um engano ou um ato falho, Clarice é realmente minha amiga. Já esteve comigo, me 

contando muitas histórias, em diversos momentos. Já sorri com suas ideias e já chorei muito com suas 

aflições. Talvez por isso algumas pessoas até dizem que somos parecidas fisicamente, não sei. De qualquer 

modo, é justamente por minha amizade e respeito a Clarice que preciso fazer um adendo à sua crônica:  

Sabe o que é, Clarice, há mulheres que temem os homens, que tem na figura deles seu maior 

pesadelo. Não por não serem fortes o bastante para enfrentá-los, mas porque eles fizeram, através de uma 

violenta colonização, com que essas mulheres esquecessem sua força. Homens, para muitas mulheres, 

representam guerras. Seja uma guerra feita com muitos soldados, ou seja uma guerra feita por um só homem, 

guerra psicológica, feita dentro do lar, do trabalho ou da escola dessas mulheres. Nestas guerras os 

bombardeios são ouvidos apenas pela vítima e por vezes chegam a ensurdecer seus ouvidos e seu coração.  

A questão também é que nós não somos interessantes porque homens gostam de mulher interessante 

ou somos qualquer coisa porque gostem ou não gostem. Somos porque somos. É nossa natureza e é a partir 

dela que nos relacionamos com todos os seres. A questão é que esse tipo de crença de que somos alguma 

coisa por e para os homens é um dos frutos mais amargos que colhemos do patriarcado. Ele, e seu mercado 

midiático, fez com que as propagandas de limpeza tenham mulheres sempre limpando a casa, fez com que 

propagandas masculinas tenham homens que ao passar um desodorante tenham um exército de mulheres 

loucas correndo por ele, fez com que até os homens se tornassem meros arquétipos e não indivíduos também. 

“Homem tem força”, “homem não chora”, “homem não brocha”. “Mulheres são ótimas mães sempre”, 

“mulheres são sensíveis e sabem cozinhar”, “mulheres são delicadas e amam limpar a casa”. Esses são 

arquétipos alimentados desde que você era criança, Clarice. Somado a isso, vem um mercado ainda mais 

específico, o pornográfico. Nele o ato sexual foi resumido a coisas que, muitas vezes, excitam uma boa parcela 

de homens e não são nem mesmo confortáveis para muitas mulheres. Daí que muitas mulheres nem sequer 

sabem disso porque a coisa toda ficou tão cultural que virou algo que a Antropologia chama de tradição 
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implícita, uma coisa que não é mais questionada. Resumir a relação sexual a cenas produzidas por homens, 

financiadas por homens e feitas por atores que por vezes estão em sofrimento, faz com que muitas mulheres 

nunca sintam total prazer e simulem gostar e ser interessantes porque os homens gostam de mulheres 

interessantes. Eu não estou generalizando nada. Só que precisamos nos conhecer para saber exatamente 

tudo que somos e gostamos. Não há problema nenhuma se calhar de sermos como a neura de uma 

propaganda de produto de limpeza ou se gostarmos exatamente do que é evidenciado no filme pornô. O 

problema é se não tivermos certeza de nada disso em nós, do que somos de verdade e sem essas influências.  

A questão é que nosso universo não gira em torno dos homens e a vida deles também não gira em 

torno de nós. Se algum apaixonado estiver me lendo e dizer que estou dizendo mentira, eu entendo, não me 

chateio. Estou falando em sentido amplo. A vida dos homens não gira em torno de priorizar o que todas as 

mulheres sintam: sua mãe, sua avó, suas tias, suas irmãs, suas amigas... A vida das mulheres também não 

gira em torno de seus pais, seus avôs, seus tios, seus amigos, seus irmãos e seus vizinhos ou desconhecidos. 

Isso seria patológico. É por isso que não nos vestimos para chamar a atenção de alguém, não nos 

perfumamos para isso, não nos maquiamos para isso. Fazemos tudo que fazemos e da maneira como 

queremos fazer porque gostamos assim, porque escolhemos isso e somos livres pra isso.  

Para não parecer que estou generalizando: quando eu tinha quinze anos, eu fui estuprada por um 

homem que se dizia meu namorado. Praticamente ninguém acreditou que a relação foi um estupro, ele nunca 

foi punido judicialmente e soube que já fez isso com outras garotas. Um ano antes, aos quatorze anos, perdi 

um homem que eu amava e que eu temia muito, que simbolizava pra mim um sentido de proteção e um 

sentido de guerra porque era um homem com muitos problemas – meu pai. Depois disso tudo, aos dezesseis 

anos, conheci um homem que se tornou muito meu amigo, meu psicólogo, ele me fez entender muitas coisas, 

me ajudou muito e até hoje lembro que ele dizia que, para mim, escrever seria um ótimo remédio. Aqui estou 

eu, dr. Alberto, obrigada. Aos dezesseis anos também conheci um outro homem, na verdade ele ainda era um 

menino e viu em mim uma menina, mesmo que os caminhos tortuosos do destino tenham muitas vezes 

assaltado minha meninice. Ele se tornou meu melhor amigo e hoje sou casada com ele. Nele consigo ver o 

quão bonito é um ser humano, sendo homem ou mulher. Obrigada, George. Quero dizer isso para que saibam 

que não sou inimiga de ninguém, longe de mim. Eu só preciso mesmo fazer este adendo, não é um 

apagamento das palavras de Clarice, talvez elas sirvam em alguma circunstância específica, mas elas 

precisam deste adendo.  

Minha mãe sofria muito com meu pai, ela sempre teve um sorriso muito lindo, mas muitas vezes meu 

pai apagava o sorriso dela, o sorriso nosso. Mesmo assim ela sempre sorria pra mim, forçava ao máximo até 

sair o sorriso mais lindo que podia me dar em meio a qualquer tristeza. Ela nunca reclamou. Ela trabalhava por 

dez a doze horas e quando chegava em casa, trabalhava mais. Ainda assim, ela sempre sorriu. Minha avó 
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nasceu em 1944, vivenciou o pós-guerra, passou por muitas dificuldades e também teve em meu avô um 

homem de proteção e guerra, mas ela também nunca, nunca, envergou nem um pouquinho sua força. Eu 

sempre me achei muito fraca, muito boba. Mas ao longo de minhas conversas com meu psicólogo, Dr. Alberto, 

e depois com meu melhor amigo, George, decidi que eu precisava ter forças para dar voz àquelas que, como 

eu, não acham que tenham forças.  

Estudei muito, cheguei a passar para Medicina, mas escolhi fazer Licenciatura em Letras. Na 

Universidade, desenvolvi uma pesquisa ao longo de três anos que estuda sobre a fala de mulheres vítimas de 

violência. Para isso eu ia na Delegacia da Mulher e em dois dos principais hospitais do Amazonas e 

conversava com as vítimas quando me autorizavam. Depois eu ouvia seus relatos e os estudava segundo 

aspectos de duas áreas de Letras: Psicolinguística e Linguística Forense. Nestes anos ouvi alguns relatos que 

nunca esquecerei. Não colocarei nomes fictícios, nem consigo pensar em nomes, colocarei as iniciais das 

vítimas e apenas alguns trechos para que vejam sobre o que estou falando. A primeira, uma senhora de 73 

anos, chegou muito ferida à Delegacia da Mulher, estava sozinha e com medo do que aconteceria ao seu filho 

se relatasse o que sofreu. Seus olhos estavam socados, ela estava apenas com um roupão de banho e me 

contou o seguinte:  

 

Vítima: M.S.T. – 73 anos: 

“Eu tava em casa, meu filho chegou bêbado, não creio que estava só com bebida, não, né? Se não, 

num teria feito o que fez. Ele tentou pegar minha nora, ela disse que não queria nada com homem fedendo a 

cachaça. Ele chegou a tirar a blusa dela, ela gritou me chamando. Eu saí correndo pra tirar ele de cima dela. 

Quando tentei parar ele... Ele me empurrou, quando eu tava abrindo os olhos devido ao empurrão, ele tirou 

minha roupa e fez tudo... Onde foi que eu errei pra ele ter um ato assim? Vim correndo pra cá, mas não sei se 

fiz certo. Não tenho pra onde ir. E com ele, o que vai acontecer com ele? Não sei nem mais o que eu sou por 

dentro, devo ter morrido.” 

A vítima retirou a queixa contra seu filho após quatro dias e nunca mais apareceu. Estava muito 

abalada, muito machucada. Assim como ela, mais de duzentas mulheres, das trezentas e noventa que eu ouvi 

durante esses anos, retiraram a queixa por medo, por vergonha e por se sentirem culpadas pelo ato de 

violência que sofreram. Não ficarei expondo aqui esses relatos tão fortes e tristes. Mostrarei apenas mais três 

trechos:  

 

Vítima: A.M.P.R. – 28 anos: 

“O dia que tive alta da minha cesárea, estava muito enjoada, né? Ainda sentia muitas dores. (...) Ele 

me forçou a manter relação com ele, disse que a minha parte íntima estava escura, feia e que tava cheirando a 
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carniça. Ele passou 3 horas saindo e voltando pra cima de mim, enquanto minha bebê já estava chorando pelo 

barulho, pelos gritos. Mas ele era bom pra mim, deve ter feito isso porque tinha bebido e bebida é algo que faz 

essas coisas mesmo. Ficava me xingando pela minha cor, me chamando de vagabunda e passava as coisas 

dele até na minha bebê. Eu também devo ter lá a minha culpa, quando a gente tem filho, a gente se deixa de 

lado, né? E mulher casada não pode fazer isso”.  

 

Vítima J.L.P. – 20 anos: 

“Ele se masturbava em cima de mim durante a noite enquanto eu dormia. Acordava suja porque ele 

fazia questão de ejacular no meu corpo e nas minhas roupas, sabe? Eu sempre vomitava muito, mas não tinha 

pra onde ir. Parei no ensino fundamental e ele nunca me deixou trabalhar nem mesmo sair de casa sem ele. 

Se eu tentasse, nossa, seria minha morte mesmo. As pessoas não sabem o que se passa. Ele só me batia em 

partes que ninguém podia ver ou em locais que a marca sairia logo. E ele era o melhor amigo do meu irmão, 

sabe? O genro perfeito, o cara dos sonhos de quem visse ele por aí. Mas a culpa é minha, eu que sou burra de 

não ter estudado e de ter ficado com ele. Vai ver que eu mereci tudo isso.”  

 

Vítima K.F.T. – 23 anos: 

“Ele chegou em casa bêbado e eu não tava, eu tinha ido no supermercado. Quando cheguei, eu tive 

que bater na porta porque eu tava com muitas compras e como sabia que ele tava lá, não quis largar tudo pra 

pegar a chave, né? Ele já abriu me puxando pelos cabelo, trancou a porta e disse que ia me matar porque eu 

tava traindo ele. Mas eu não tava não, eu tava no supermercado, entende? Aí ele me enforcou até que eu 

apaguei, quando eu acordei, já tava nua e ele tava em cima de mim. Eu chorava muito pedindo pra ele parar, 

ele disse que precisava sentir prazer e cobriu meu rosto com um travesseiro, não sei nem como eu tô viva, 

não. Eu lembro de acordar depois toda suja, fugi na hora e quando saí um monte de vizinho tava me olhando, 

eu sei que eles ouviram tudo que eu gritei pedindo socorro, mas ninguém tá nem aí não, nem quiserem me 

ajudar em nada não, alguns acham que eu invento coisa. Eu amo ele, queria que ele mudasse, queria que 

desse tudo certo, mas agora eu nem durmo de tanto medo. 

 

Nenhuma dessas vítimas prosseguiu com as queixas até a punição. Nenhuma dessas vítimas está 

psicologicamente bem para compreender o que é amor em meio a estes relacionamentos abusivos. Elas são 

vítimas, não são burras, não gostam de apanhar, não merecem humilhações, não merecem impaciência e nem 

piadas feitas por parte dos policiais e das famílias. Elas vivem em guerras. 
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Acho que estes relatos, amiga leitora, podem falar mais que qualquer outra coisa que eu aqui afirme. 

Me perdoe minha demora ou se eles foram muito tristes para seu coração. Imitando a lista de Clarice, posso 

dizer: 

Homens podem ser nossos bons amigos? Podem. Homens podem perder sua identidade de humanos 

e se transformarem em verdadeiros monstros? Podem. As mulheres podem reconhecer isto e se recuperar? 

Sim, sempre podem.  

O que mais nos interessa no mundo? Ah! Muitas coisas, infinitas eu diria. Coisas muito bonitas que 

são sempre sobre afeto e respeito.  
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Capítulo 1 

A QUESTÃO DE GÊNERO E A BUSCA PELA VALORIZAÇÃO DA MULHER NA AGRICULTURA 

FAMILIAR1 

Mariane Rodrigues Silva2 

 
Resumo: Historicamente a condição social da mulher está ligada aos afazeres domésticos e ao espaço 
privado (o lar). Quanto ao homem, o provedor e chefe de família, os espaços públicos. No meio rural esta 
realidade não é diferente, pois na atividade agrícola a mulher é tida como ajudante do marido e seu labor visto 
como uma extensão do trabalho doméstico, responsável pela reprodução familiar. Trata-se de uma lógica 
permeada por uma invisibilidade naturalizada na sociedade que anula a percepção da mulher enquanto parte 
integrante do trabalho produtivo que gera renda além da subsistência familiar. Partindo deste pressuposto, é 
possível compreender que existe uma desigualdade de gênero socialmente construída e enraizada no meio 
rural na qual se alicerça a divisão sexual do trabalho. Neste sentido, o presente trabalho busca trazer 
apontamentos acerca da busca pela valorização da mulher na atividade agrícola de base familiar, seja por 
meio da participação em movimentos sociais, seja através da luta por políticas públicas de valorização a 
mulher. 

Palavras-Chave: Gênero, desigualdades, mulher, atividade agrícola.  

 

Introdução 

Historicamente, o meio rural se constitui espaço de múltiplas formas de desigualdade social, dentre 

elas, a violência doméstica, as desigualdades de gênero, o patriarcado e a divisão sexual do trabalho que se 

traduz na desvalorização do trabalho agrícola exercido pela mulher.  

O tema Gênero vem sendo debatido e incorporado nos vários espaços (acadêmicos, políticos, no 

âmbito dos movimentos sociais, etc.), mais nem sempre foi assim. Durante séculos, as questões que se 

referiam a gênero, patriarcado, machismo e as muitas formas de violência e opressão eram tidos como tabus. 

Encobertas pelos dogmas impregnados na sociedade que naturalizaram a violência física e simbólica, a 

dominação e exploração da mulher pelo simples fato de ser mulher. É sabido que muitos avanços já foram 

conquistados, sobretudo no âmbito de algumas políticas de reconhecimento aos direitos da mulher, porém, as 

desigualdades de gênero ainda se fazem imbricadas no meio rural brasileiro. 

                                                           
1 Parte deste trabalho foi apresentado no VI Congresso em Desenvolvimento Social ocorrido na Universidade Estadual de Montes 
Claros – UNIMONTES em Agosto de 2018 e posteriormente publicado no Brazilian Journal of Development em Maio de 2019. A 
presente versão apresenta modificações do conteúdo em relação ao anteriormente publicado. 
2 Bacharela em Serviço Social e Mestre em Estudos Rurais pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 
UFVJM.  
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O presente ensaio parte de estudos teóricos bibliográficos e se pauta na discussão acerca da questão 

de gênero e das relações de poder exercidas no cotidiano, traduzidas nas dicotomias existentes entre trabalho 

produtivo (papel masculino) e trabalho reprodutivo (papel feminino). Por fim, buscamos fomentar a discussão 

acerca da busca pelo reconhecimento e valorização da mulher na agricultura familiar e nos diversos espaços 

da sociedade.  

Gênero e as relações de poder – rebatimentos para a mulher na atividade agrícola familiar. 

Ao longo da história, a mulher sempre demonstrou o quão importante é o seu o papel, não só ao zelo 

com o esposo e com os filhos como é comumente ligada, mas na lida cotidiana com a propriedade, com a vida 

profissional, na atuação em movimentos sociais, demonstrando uma posição política frente à sociedade 

patriarcal. Do ponto de vista social e histórico, a mulher por séculos foi colocada como coadjuvante de sua 

própria vida, vivendo sob condições de subserviência ao homem, sendo pela figura do pai e/ou marido. 

Compreendendo que esta lógica se faz arraigada na sociedade, tem-se que a mesma é reproduzida 

cotidianamente e se materializa através das relações desiguais de gênero, do patriarcado e da própria divisão 

sexual do trabalho.   

No que confere a participação de mulheres nos espaços públicos, Lima (2017, p. 05) nos diz que “as 

representações sociais dirigidas ao feminino, ainda hoje, são marcadas por valores que visam inferiorizar, 

subjugar e silenciar as possibilidades femininas - seja de conhecer, seja de exercer o poder”. Tais distinções 

nos levam a verificar que são em sociedade que historicamente são construídos os juízos do que concerne ao 

homem e a mulher, como a própria divisão sexual do trabalho, que estabelece uma clara inferiorização do 

trabalho feminino frente ao trabalho masculino.  

É necessário problematizar que a categoria gênero transcende o determinismo biológico. Contudo, “a 

naturalização dos papeis e das relações de gênero faz parte de uma ideologia que tenta fazer crer que esta 

realidade é fruto da biologia, de uma essência masculina e feminina, como se homens e mulheres já 

nascessem assim”. Mas cabe enfatizar que “o que é ser mulher e ser homem não é fruto da natureza, mas da 

forma como as pessoas vão aprendendo a ser, em uma determinada sociedade, em um determinado momento 

histórico [...]” (FARIA; NOBRE 1997, p. 12). 

A partir destas contribuições, compreende-se que falar sobre gênero é desvelar a construção histórica 

das desigualdades sociais existentes entre masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. Porém, as 

desigualdades estão imbricadas nas diferenciações que são ensinadas desde a infância, e que de tão 

naturalizadas parecem normais do cotidiano. 

As pessoas nascem bebês, machos e fêmeas e são criadas e educadas conforme o que a sociedade 
define como próprio de homem e de mulher. Os adultos educam as crianças marcando diferenças 
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bem concretas entre meninas e meninos. A educação diferenciada da bola e caminhãozinho para os 
meninos e boneca e fogãozinho para as meninas [...] (FARIA; NOBRE 1997, p. 11-12). 

 A família cumpre o papel de reprodutora de dogmas que visam catequizar a boa conduta e a moral, 

normatizando as ideologias do patriarcado e do machismo na vida da menina – da adolescente – e da mulher 

do lar.       

No âmbito das relações familiares e sociais as regras que modelam o comportamento 

definindo o feminino e masculino: o brincar feminino intimamente atrelado ao fazer cotidiano 

doméstico e ao cuidado dos filhos. A boneca, o rosa e a delicadeza são “atributos” 

naturalizados ao feminino, e não percebidos como socialmente construídos [...] (LIMA 2017, 

p. 07). 

Para as autoras Faria e Nobre (1997), é necessário conhecer e explicar os fatores que conformam tais 

diferenciações para poder desnaturalizá-las, pois só assim, será possível compreender as relações entre 

homem e mulher, bem como seu papel na construção do conjunto das relações sociais. 

Olhar para a complexidade das relações de gênero é querer, mais do que ver suas formas 

aparentes, entender sua dinâmica, a forma como produzem e reproduzem desigualdades 

para poder superá-las. Um dos aspectos a se considerar é o processo de socialização de 

gênero desenvolvendo habilidades e capacidades diferentes nos homens e nas mulheres. 

Quando resgatamos, em uma linha da vida, o desenvolvimento de meninos e meninas, 

percebemos que, na área rural, eles estão juntos, sem grandes diferenças até por volta dos 

5 anos. Depois, as meninas começam a seguir as mães, aprendendo com elas o trabalho 

doméstico e contribuindo para a realização deste. Os meninos passam a seguir o pai, a 

aprender com ele e a brincar entre meninos nas horas de lazer que geralmente são maiores 

que as das meninas. Os rapazes também saem mais, vão mais longe, enquanto as moças 

ficam mais com a família, não só pelo trabalho, mas pelo medo dos pais de que elas “caiam 

na vida”. (NOBRE, 1998, p. 05). 

Com base nestas exposições e refletido a respeito da condição da mulher trabalhadora rural, tem-se 

que o meio rural se faz lócus “privilegiado” da reprodução social das desigualdades de gênero e, por 

conseguinte, da divisão sexual do trabalho. No bojo destas contradições, cabe ao homem, o titulo de provedor 

e chefe de família, aquele que participa da vida política e dos espaços públicos. Quanto à mulher, o cuidado, o 

zelo dentro do lar. São realidades vivenciadas e latentes no cotidiano rural, e que revelam as assimetrias 

sociais entre homem e mulher.  

Ainda hoje a divisão sexual do trabalho parte do princípio de que os homens são 

responsáveis pelo trabalho produtivo (a agricultura, a pecuária, enfim tudo o que se associa 

ao mercado) e as mulheres, pelo trabalho reprodutivo (o trabalho doméstico, o cuidado da 

horta e dos pequenos animais, tudo o que é feito para uso e consumo próprio, sem contar a 

reprodução da própria família pelo nascimento e cuidado dos herdeiros). Nos estudos 

brasileiros sobre campesinato essa divisão se expressou na oposição entre casa e roçado. 

(NOBRE, 1988, P. 02). 
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A própria divisão sexual do trabalho estabelece uma hierarquia do trabalho do homem sobre o trabalho 

da mulher, por meio de uma estrutura rígida alicerçada no patriarcado que para Saffioti (1997) consiste na 

dominação e exploração do homem sobre a mulher como algo natural e socialmente construído, enraizado e 

naturalizado na sociedade. A referida autora ainda acrescenta que o patriarcado se estrutura nos seguintes 

pilares: o controle da fidelidade feminina; hierárquica e autoridade do masculino sobre o feminino; e a 

manutenção dos papéis sociais na qual o homem fica a cargo da responsabilidade de suprir os elementos 

materiais e a mulher o zelo com o lar, filhos e esposo.  

Reforçando esta noção, Giulani (1997, p. 645) ressalta que “há uma clara distinção entre os limites do 

lar e do trabalho, entre atividades domésticas e as tarefas agrícolas, entre as responsabilidades na educação 

dos filhos e da vida comunitária”.  No âmbito da labuta na agricultura de base familiar, ressalta Nobre (1998, p. 

01) que: 

O debate predominante em torno da agricultura familiar trata de como torná-la mais eficiente 

e com maior capacidade de resistência ao mercado cada vez mais concentrado. Para isso, 

buscam entendê-la melhor, definindo características, como tamanho, produção, presença ou 

não de empregados e classificando-a em grupos. Infelizmente, muitos ainda pensam essa 

atividade apenas como um setor da economia ou, no máximo, enquanto função social com 

potencial para conter o êxodo rural, o qual contribui para aumentar o desemprego nas 

cidades. Poucos se detêm sobre as pessoas que vivem e trabalham na agricultura familiar — 

seus sonhos e anseios, os direitos que constroem e procuram tornar realidade. Quanto à 

família, quando considerada, apenas o é na figura do chefe da família. O trabalho e a visão 

de mulheres, filhas e filhos são negligenciados, como se os interesses do pai incluíssem os 

de todos. 

O trabalho feminino e o reconhecimento em termos de igualdade frente o trabalho do homem também 

se faz desafiador, visto que o mercado de trabalho liga o labor feminino aos cuidados, a educação, sendo o 

espaço direcionado ao fazer profissional do ensino, do serviço social, da pedagogia, da enfermagem, etc. 

Segundo Faria e Nobre (1997), a mulher rural em seu labor também é desvalorizada em relação ao homem 

tendo seu trabalho visto como “coisinha leve” e “coisinha pouca”. São termos pejorativos que desconsideram e 

desqualificam as longas jornadas de trabalho da mulher.  

O esforço físico é sempre apontado como uma das razões para os homens serem 

considerados mais importantes do que as mulheres no trabalho agrícola. Mas, quando se 

olha para a realidade, não há tarefa que elas não executem [...] Mulheres já fizeram destoca, 

araram a terra, puxando o burro ou “no muque”, e carregaram sacos de 60kg na cabeça [...] 

(NOBRE, 1998, p. 04). 

As atividades realizadas por agricultores no meio rural apontam de acordo com Nobre (1998, p. 02) “a 

relação entre roçado e casa como definidora de trabalho e de não trabalho. No roçado se produz farinha, feijão 

e milho, considerados, pelos agricultores, fundamentais à sobrevivência, de modo que as atividades aí 
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realizadas são reconhecidas como trabalho”. Ainda que filhos e esposa executem trabalho de roçado, tais 

atividades são tidas como próprias do homem (o pai), cabendo aos demais à posição de ajudantes. Quanto à 

mulher, mãe, esposa e trabalhadora, tem na casa o seu lugar, na qual, o labor que ali é desenvolvido se 

configura como um não trabalho.   

[...] O produto das atividades femininas no cuidado de pequenas criações ou no artesanato é 

comercializado para a compra de outros bens para a casa, como, por exemplo, utensílios de 

cozinha, roupa de cama etc. As mulheres geralmente não participam da comercialização de 

produtos. Quando estão nas feiras, localizam-se na venda de produtos considerados 

secundários, tais como verduras, frutas e condimentos. (NOBRE, 1998, p. 02). 

Ainda segundo Nobre (1998, p. 07) “a valorização do trabalho das mulheres, porém, são mais restritos 

na sua relação com a família. A maioria das agricultoras não decide sobre o dinheiro que é fruto de seu suor”. 

Esta é a realidade de muitas mulheres agricultoras. Tal violência é capaz de imprimir em muitas mulheres 

trabalhadoras rurais o não reconhecimento deste processo enquanto violento e exploratório. Muitas mulheres 

tampouco reconhecem sua importância na lida da agricultura familiar.  

Sobre a questão do reconhecimento e não reconhecimento, muitas mulheres, temem os estigmas da 

sociedade de que ao passo que estas assumam sua posição profissional, sejam vistas como indiferentes ao 

lar, descuidadas com os filhos e com o marido, o que não é verdade, pois a legislação avançou no 

reconhecimento da agricultura familiar e dos sujeitos do campo, a partir da promulgação da Lei de nº11. 

326/2006 (conhecida como Lei da Agricultura Familiar) que reconheceu e delimitou agricultura familiar 

enquanto uma categoria dotada de especificidades. 

A partir desta legislação, trabalhadores e trabalhadoras rurais, podem acessar diversas políticas 

públicas direcionadas para a agricultura familiar. Assim, apensar das inúmeras dificuldades, muitas mulheres já 

começam a participar de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar – PRONAF. Um 

verdadeiro avanço, pois demonstra que as mulheres estão cada vez mais sendo inseridas no mercado, 

podendo acessar políticas de crédito, plantar, colher e comercializar.  

Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao protagonismo, a força e resistência da mulher 

trabalhadora rural, esposas de maridos migrantes, cabendo às mesmas, o cuidado com a casa, com os filhos, 

com a propriedade, lavoura e animais. O quão a mulher é importante em todo o período migratório de seus 

esposos. 

Outro desafio diz respeito à posse da terra na qual Paulino (2004) no seu trabalho intitulado “Trabalho 

familiar: uma categoria esquecida de análise” vai discorrer que as mulheres acessam menos a terra do que os 

homens no mundo, e no caso do Brasil não é diferente. 
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Quanto ao direito a terra por parte das mulheres, ele segue as restrições do direito à 

propriedade nos países onde não há um direito agrário separado do direito civil, como é o 

caso do Brasil [...] Porém, mesmo quando o direito garante a igualdade de gênero, isso não 

significa que na partilha da propriedade agrícola as filhas herdem como os filhos [...] 

(PAULILO, 2004, p. 233). 

Em suma, é preciso refletir nos impactos gerados por este processo de dominação, exploração, 

opressão e violência que por séculos silenciou e ainda silencia muitas mulheres, impedindo-as de exercer seus 

direitos, dificultando o acesso a políticas públicas. 

Neste cenário “Os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais, nas suas mais diferentes vertentes 

(autônomos, ligados ao movimento sindical, a associações de pequenos produtores etc.), vêm construindo a 

identidade política das agricultoras no seu reconhecimento público” (NOBRE, 1998, p. 07), e Apesar de todas 

as dificuldades postas ao longo da história, as mulheres vêm galgando cada vez mais seu espaço na política e 

nos movimentos sociais, exercendo papel de politizadoras, sendo exemplos de luta e resistência.  

Breves considerações 

A luta da mulher no reconhecimento de seus direitos enquanto trabalhadora perpassa por todas as 

esferas (social, política, cultural e, sobretudo, familiar) e somente através do seu autorreconhecimento e de sua 

participação nos diversos espaços, será possível romper com a lógica histórica que permeia as desigualdades 

de gênero e de desvalorização do seu trabalho no meio rural e nos demais espaços. 

Neste sentido, as questões inerentes a gênero são complexas e no que confere os diversos aspectos 

da vida de mulheres trabalhadoras rurais, a mulher vem buscando romper com as desigualdades de gênero, 

demonstrando o protagonismo, a luta e resistência na agricultura familiar.  
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Capítulo 2 

CONVERSA SOBRE ANTICONCEPCIONAL: UM ENSAIO SOBRE A SEXUALIDADE DA MULHER 

Ana Luiza Morais 

Saí da minha terceira consulta ginecológica na vida, aos 15 anos, com uma caixinha de Yasmin, um 

anticoncepcional. O representante do medicamento havia acabado de sair do consultório antes de a médica 

me atender. A ginecologista me disse: “é até uma dó te dar anticoncepcional com esse ciclo tão bonitinho”, 

mas me deu mesmo assim, como deve fazer de praxe nas inúmeras consultas, com inúmeras caixinhas de 

Yasmin que o homem acabara de deixar ali. E eu sequer sabia o que isso queria dizer. Seis anos depois eu 

perceberia quanto significado estava por trás dessa cena. Eu estava cumprindo o protocolo de me tornar 

mulher, iniciar uma vida sexual e começar a tomar anticoncepcional, como vi todas as minhas amigas fazerem, 

como aprendi na escola, como se faz. E nesse só fazer “como se faz”, eu fui me tornar dona do meu corpo e 

saber o que eu estava fazendo com ele anos mais tarde. 

É inegável que a criação do anticoncepcional hormonal nos Estados Unidos, na década de 1950, em 

uma época em que se lutava para que a contracepção fosse um direito, significou um passo importante para 

autonomia da mulher. A possibilidade de fazer sexo e não engravidar estava nas mãos da mulher, e isso é, 

sem dúvida, capaz de produzir novos significados para as relações entre homens e mulheres e para o sexo. 

Por muitos anos, a pílula foi alçada à posição de revolucionária. “A pílula fez mais pelas mulheres e pelo direito 

ao prazer do que todos os movimentos sociais”, disse a revista Veja. Bom, mas seria interessante explicar a 

eles que o prazer é uma possibilidade de vivência do corpo por mulheres que possuem história, relações e 

foram criadas em uma sociedade bastante específica que estabelece que o papel da mulher é servir ao 

homem, e não a si própria. Muito menos ao seu próprio prazer. Seria fantástico se um comprimido pudesse 

mudar tudo isso, não é mesmo? Eu também ia querer um. Mas precisaríamos explicar algumas outras coisas 

sobre essa história também. Vamos lá. 

É importante compreender a história para entender onde pisamos, a primeira forma do medicamento 

foi desenvolvida com financiamento autônomo de duas ativistas estadunidenses pelos direitos reprodutivos, 

Margaret Sanger e Katherine McCormick. Ao longo da conturbada história da criação do Enovid, primeiro 

anticoncepcional hormonal, mulheres voluntárias abandonaram a pesquisa pelos efeitos colaterais negativos 

gerados. Foram feitos testes cegos em mulheres pobres porto riquenhas e abrigadas em asilos mentais, já que 

elas não poderiam abandonar o experimento. Finalmente, o medicamento foi aprovado pela FDA como 

tratamento para ciclos menstruais irregulares, ainda escondendo o caráter contraceptivo. Com essa história, 

algo muito relevante se faz evidente: a pílula anticoncepcional não é a mesma para todas as mulheres. 

Mulheres são diferentes entre si por suas experiências, por sua raça, classe social, idade e localização 
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geográfica. No Brasil, assim como em outros países da América Latina, a pílula foi disseminada por entidades 

estadunidenses com a intenção de controle populacional das camadas pobres a fim de diminuir as 

possibilidades de revoltas sociais. 

A primeira coisa que pensamos ao falar de métodos contraceptivos no campo das conquistas das 

mulheres é a conquista dos direitos reprodutivos. Esse é um campo muito importante na luta feminista. 

Enquanto pauta estruturada do movimento feminista internacional, desde os anos 1980, os direitos 

reprodutivos podem ser entendidos como uma extensão ou especificação dos direitos humanos, e reivindicam 

que a mulher tenha o controle da concepção e o direito de decidir sobre a maternidade, o direito de reger as 

práticas sexuais como práticas de prazer, e não meramente reprodutivas e o direito ao aborto. E por que a luta 

pelos direitos reprodutivos é importante? As teóricas feministas, sobretudo as Teóricas do Patriarcado, já 

apontavam para a ideia de que a dominação do homem sobre a mulher está, em grande parte, embasada na 

necessidade de controlar o corpo da mulher que reproduz. Para além dessas formulações, aproximando do 

nosso dia a dia, vemos constantemente a subjugação da mulher baseada na “função natural” e obrigatoriedade 

da mulher ser mãe. 

Reduzir a mulher à função de mãe provoca restrições enormes ao entendimento e vivência da 

sexualidade da mulher. Por exemplo, o sistema de saúde e o atendimento médico são predominantemente 

voltados para a sexualidade da mulher resumida à obstetrícia. Várias pesquisadoras já ressaltaram esse 

caráter, mas no nosso dia a dia podemos ver isso. A grande oferta e procura por assistência médica é voltada 

para o pré-natal. Não é comum que se discuta a sexualidade e as opções de métodos contraceptivos 

disponíveis. Nos regulam para não sermos mães “fora da hora” mas deixando claro que um dia temos que ser. 

Quando eu fui à ginecologista para começar a tomar anticoncepcional, ela me disse que receitaria um 

medicamento moderno, de baixa dosagem, de forma que quando eu quisesse parar para engravidar não teria 

problemas. Algo que ilustra bem isso que estou dizendo é a questão da saúde da mulher lésbica. Esse assunto 

quase nunca é discutido na formação em saúde, como se não fosse importante, e a atenção à saúde da 

mulher que faz sexo com outras mulheres é extremamente negligenciada e repleta de desinformação. O que 

estou querendo dizer é que se a mulher não serve para reproduzir, para que atender sua saúde sexual? E isso 

perpassa o atendimento e as vivências de todas nós. 

A produção de “verdades” que sustentam o papel social da mulher como mãe se relaciona diretamente 

com as relações de poder e subjugação da mulher. Essas “verdades” perpassam o dia a dia, a prática médica 

nos consultórios, as pesquisas científicas que justificam essas práticas, o funcionamento dos serviços de 

saúde... Uma grande contribuição dos estudos feministas é justamente o olhar crítico sobre a ciência e o 

conhecimento construídos sobre uma base androcêntrica, supostamente “neutra”, que não por acaso exclui as 

experiências das mulheres. A crítica em relação a esses saberes passa por aí. Contestar a opressão inclui 
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contestar essas supostas verdades instituídas, capilarizadas e enraizadas no nosso dia a dia, nas nossas 

aulas, nas coisas que lemos... E isso tudo mostra que ao contrário do que se possa pensar, a luta pelos 

direitos reprodutivos e direitos sexuais deve continuar firme e forte. 

Como visto, as contradições já estavam presentes desde a criação da pílula. De um lado a inegável 

possibilidade de controle da fecundidade sem a interferência do homem, e do outro a subjugação da mulher já 

nas próprias pesquisas. Avançando um pouco, foi uma conquista de direitos reprodutivos colocar a 

contracepção nas mãos das mulheres, mas curiosamente já estava embutida a possibilidade de eximir o 

homem da responsabilidade da contracepção, o que hoje parece se encontrar mais em pauta. Muitas mulheres 

estão abandonando o uso da pílula anticoncepcional devido aos efeitos negativos, sobretudo os psicológicos e 

os emocionais. Em minha pesquisa, realizada no departamento de psicologia da UFSJ, na qual investiguei o 

que estavam dizendo essas mulheres que estão abandonando a pílula, esse foi um dado bastante relevante. 

Hoje, estamos a caminho de compreender melhor, de forma crítica, as relações entre a pílula anticoncepcional, 

a sexualidade e a saúde mental das mulheres. 

Contudo, é muito importante dizer que não é o simples uso de anticoncepcional hormonal que 

determina o controle do corpo das mulheres. Do mesmo modo, não se trata de prescrever seu abandono como 

receita pela busca de autonomia e liberdade. Supor que o retorno puro e simples ao modo “natural” do 

funcionamento do corpo seja o segredo para a felicidade e libertação é um equívoco. A humanidade é 

construída em meio à cultura, e produz significados que são sociais, assim como o próprio entendimento do 

que seria considerado “natural”. Trata-se, por outro lado, de compreender as tramas das relações de poder que 

estão emaranhadas na forma prescrita de se viver a vida. Desse modo, compreender a história dos 

anticoncepcionais hormonais, como eles se inserem nas sociedades e na nossa vida, bem como os 

significados que construímos para o seu uso, é o que fornece ferramentas para buscar um relacionamento 

mais autônomo com o próprio corpo e com a sexualidade. 

De maneira sintética, por que discutir contracepção não hormonal? Porque a saúde da mulher é 

medicalizada e isso serve a uma lógica opressiva, relegando-a ao único lugar que lhe cabe na sociedade – ser 

controlada, ter seu corpo controlado, servir ao prazer masculino e, em última instância, ser mãe; porque os 

riscos e efeitos colaterais envolvidos com o uso da pílula não são cartas colocadas na mesa para as mulheres; 

porque o anticoncepcional hormonal é uma prerrogativa para qualquer menina e mulher, excluindo o 

conhecimento de outros métodos e reduzindo o poder de escolha da mulher; porque mais frequentemente o 

anticoncepcional hormonal é uma tecnologia sobre a qual quem prescreve tem muito mais poder do que quem 

toma.  

Há ainda uma grande ponta solta para a qual gostaria de chamar a atenção. Discutir anticoncepcional 

hormonal e contracepção não-hormonal é discutir a sexualidade da mulher - e discutir a sexualidade da mulher 
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é revolucionário. Para além dos casos de trombose, que são extremamente sérios e alarmantes e costumam 

estar nas reportagens acerca das consequências dos anticoncepcionais hormonais, existe uma grande 

reclamação em relação à pílula que é, na maioria das vezes, negligenciada. A redução drástica da libido sexual 

causada pela pílula anticoncepcional não costuma aparecer como um problema de grande relevância. Ao 

passo que a maior droga da sexualidade masculina é o Viagra, que visa ressaltar a potência sexual do homem, 

a maior droga da sexualidade feminina diminui significativamente a libido. Imaginem só se desenvolvessem um 

medicamento contraceptivo para homens que gerasse dificuldades de ereção… O que nos leva a questionar: 

por que a qualidade do prazer sexual da mulher recebe tão pouca atenção e é tão desimportante? 

A resposta para essa pergunta certamente seria bastante longa, e várias teóricas feministas já se 

debruçaram sobre ela. Mas quero fazer aqui uma provocação para mulheres. Para mulheres que têm uma 

rotina, que vivem relacionamentos, que têm ideias sobre a vida, diferentes preferências… Que importância 

teve e tem em sua própria vida, em sua história, a vivência da sexualidade? E não digo que isso se resume em 

transar tantas vezes por semana ou manter a gaveta de lingeries sempre recheada. Experienciar a sexualidade 

é um mundo de possibilidades único para cada mulher, mas infelizmente o traço mais comum entre todas é 

que esse mundo se encontra inexplorado. E mais do que isso: você já parou pra pensar em como seria sua 

vida sexual se expressasse todos os seus desejos? E ainda, quais as consequências para o seu bem estar 

resultantes de todas aquelas vezes em que você não os expressa? Como eu disse, falar sobre 

anticoncepcional é falar sobre a sexualidade da mulher, e quando não se diz, muita coisa é jogada para 

debaixo do tapete. O que não se dá por acaso, aliás. Uma mulher sem atenção e tempo para e si e para seu 

próprio lazer e prazer tem mais tempo para a casa, os filhos e o marido. 

No nível da experiência, posso dizer com propriedade da minha própria e um pouco das que vi durante 

esse percurso. Acho que vale a pena compartilhar para aproximar da vivência do cotidiano tudo que foi dito até 

aqui. Existe um grupo no Facebook chamado Adeus Hormônios – contracepção não hormonal que conta com 

mais de 130 mil mulheres e funciona como uma grande incubadora dessas discussões, como local de apoio e 

troca de experiências. Foi ali que aprendi muitas coisas, de uma mulher para outra, que não são aprendidas na 

escola, com os médicos ou no meio acadêmico. 

Falando da minha experiência, eu tive vaginismo – acho problemático dizer disfunção sexual, mas 

vamos lá – uma “disfunção” em que os músculos vaginais se contraem involuntariamente, sobretudo durante o 

ato sexual. Fecha mesmo e dói. Os problemas no atendimento médico já começaram por aí: fazer o preventivo 

era um pesadelo, e o conselho da ginecologista  quando relatei meu problema foi “toma um vinho e relaxa, e 

usa lubrificante que dá certo”. Claro que não funcionou. Enfim, resumindo a história, fiz psicoterapia por um 

bom tempo, pois obviamente haviam várias questões atravessando a minha situação que precisavam ser 

entendidas. É válido dizer que não se tratavam de traumas causados por abuso como se costuma pensar, e 
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essa ideia dificulta a identificação do vaginismo em muitas mulheres. No meio dessa história toda, eu tomava 

pílula, mas não refletia sobre como ela fazia parte da minha vida. Simplesmente tinha que tomar, pois estava 

me tornando uma mulher adulta. 

O salto em crescimento pessoal e reconhecimento das minhas questões enquanto mulher, no que diz 

respeito ao anticoncepcional, eu fui perceber quando decidi parar. A sensação de voltar a conhecer meu corpo 

e ter domínio sobre ele foi indescritivelmente enriquecedora. Juntamente com a fisioterapia pélvica que fiz, foi o 

que me ajudou a superar minhas dificuldades com a sexualidade, sem sombra de dúvidas. Por motivos 

pessoais, a decisão de parar foi muito significativa. Mas, depois que parei – e foi um movimento muito 

consciente, o que eu acho importante para lidar com os efeitos dessa interrupção – eu fui redescobrindo como 

meu corpo funcionava. Como meu humor variava ao longo do ciclo. Parei de ter a sensação de ser fria, 

distante e insensível, e que minhas emoções eram todas falsas. Meus sentimentos agora pareciam ser 

realmente verdadeiros. Inclusive, quanto a isso, existe uma pesquisa recente realizada na Dinamarca que 

encontrou alta correlação entre a presença de sintomas depressivos e o uso de anticoncepcional hormonal, 

principalmente em adolescentes. 

Após tantas reflexões, histórias e indagações, gostaria de dizer, por fim, que é no nível da experiência 

subjetiva que a mágica acontece - que não é tão mágica assim, pois dá trabalho. Precisamos ter olhos e 

ouvidos atentos e críticos, para compreender a magnitude de atos aparentemente banais, mas que podem 

dizer e fazer muito pelo prazer de nós mesmas, mulheres. É dentro das relações de poder e opressão que está 

a possibilidade de subverter e encontrar brechas. Se para nossos corpos estão nossas regras, proponho que 

as reinventemos a cada dia, pois não há nada mais amedrontador para aqueles que nos reprimem do que uma 

mulher que sabe sentir prazer. 
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Capítulo 3 

MULHERES E AMOR LIVRE NA COLÔNIA: UM RECORTE HISTÓRICO1 

 

Verônica Araújo Mendes2 

“Não cometerás atos impuros”, prescreveu o Senhor aos seus filhos. 

 

Introdução 

Os avanços nas correntes historiográficas permitem aos historiadores da contemporaneidade pensar a 

história numa perspectiva outra. Se outrora a história inseria-se no campo tradicional – ou na “história dos 

vencedores”, conforme expressão de Lucien Febvre –, agora as narrativas históricas exploram cada vez mais 

os vencidos, isto é, os grupos marginalizados, silenciados e por muito tempo esquecidos nos discursos 

historiográficos.  

É, pois, intenção deste texto resgatar o feminino e seu cotidiano, sobretudo no que concerne à sua 

maneira de amar. É de extrema relevância ressaltar que a categoria “mulher” não é concebida de forma 

homogênea, assim como, sua relação com o amor encontra-se no plural.  

A expressão “amor livre” remete à liberdade incondicional, à não intervenção de instituições (como 

Estado e Igreja) na forma como os indivíduos se relacionam. Além disso, pressupõe autonomia para desfrutar 

os prazeres de amar e, vale dizer, os sexuais. Mas quando estabelecemos uma relação entre “amor livre” e 

mulheres em um período cujas práticas eram inadmissíveis, não estaria este texto caindo em anacronismo?  

Diversos estudos evidenciaram que, para além do discurso vigente, a prática do “amor livre” pelas 

mulheres no contexto do período colonial brasileiro não era apenas possível como também recorrente. Assim 

escreveu o Ronaldo Vainfas (S/D, p. 63): “O Brasil colonial, terra onde supostamente imperava a mais 

completa liberdade sexual”. 

 

E a toda poderosa Igreja? 

 A presença da Igreja em território brasileiro acontece paralela à conquista portuguesa e, devido às 

suas relações com a Metrópole, desempenhou um papel preponderante na formação da sociedade brasileira.  

Ao que tange à sua influência nos comportamentos daqueles que viviam nas terras brasílicas, a Igreja não 

                                                           
1
 Ensaio Acadêmico resultante de pesquisa científica sobre a História das Mulheres no Brasil Colonial, 

séculos XVI e XIX.  
2
 Licenciada em História pelo Centro de Ensino Superior de Arcoverde – CESA, com pesquisas 

desenvolvidas nas temáticas: Gênero e Cinema, Gênero e Educação e Gênero, etnia e historiografia. Autora 
do trabalho. Contato: historia.veronica96@gmail.com  
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mediu esforços para moldá-los conforme os princípios da doutrina cristã. E enfrentou grandes obstáculos, haja 

vista a colônia encontrava-se em um profundo clima de “intoxicação sexual”, expressão do historiador Gilberto 

Freyre em Casa Grande & Senzala: 

 

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da 
Companhia precisavam descer com cuidado, senão atolava o pé em carne. Muitos 
clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres eram as 
primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas 
desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de 
espelho (FREYRE, 2015, p. 161).  

 

As mulheres, a priori representadas nos relatos de viagens e viajantes, viviam na mais completa 

lascívia. E, segundo consta nos relatos oficiais, os colonos portugueses não resistiram a esse paraíso dos 

pecados do novo mundo, ao "excesso de liberdades", à "falta de lei moral” com que o ameríndio ofendia a 

Deus, viram tal desvio também na conduta dos portugueses recém-chegados do Reino” (VAINFAS, S/D, p. 39).  

Em um artigo publicado em 20193, levanto algumas reflexões sobre o universo feminino indígena e a 

forma como ele foi representado pela historiografia brasileira. Por meio do que se convencionou chamar de 

“literatura de viagem”, tornou-se possível perceber que “ na linha da tradição cristã a mulher desde o começo 

dos tempos havia sido projetada como instrumento de Lúcifer para levar o homem a cair em tentação” 

(MENDES, 2019, p. 111).   

As índias e seus corpos nus também provocavam o pecado dos devotos colonos, de modo que “o 

jovem marinheiro Gonçalves Francisco, por sua vez, não resistiu à beleza de uma índia nua a beira do rio e, 

antes de saltar do barco para pegá-la, disse a um companheiro que não pecaria em fornicá-la” (VAINFAS, S/D, 

p. 64). Assim sendo, a toda poderosa igreja empreendeu sua missão de salvar as pobres almas do domínio do 

maior de todos os demônios. Vislumbrada pelos clérigos, uma alternativa viável seria o matrimônio. De acordo 

com Mary Del Priore:  

 

Sob influência do cristianismo, uma nova ética sexual se impôs dentro do sacramento. A 
regra era recusar o prazer. Além disso, os casais tinham de seguir o calendário religioso 
para fazer amor: não era permitido em domingos e dias santos, nos dias de santos 
padroeiros e durante a Quaresma. Proibia-se também sexo às mulheres grávidas, pois 
se temiam os abortos; às mulheres menstruadas, pois se acreditava que elas, nesses 
dias, geravam filhos leprosos; e às mulheres que estivessem amamentando, por medo 
de contaminar o leite com esperma (2014, p. 29).  

                                                           
3
 A Representação da Mulher Indígena na historiografia brasileira e o Ensino de História.  
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Mas, apesar de toda prescrição, sempre havia aqueles que achavam uma maneira de se desviar da 

ordem vigente. A Igreja, por sua vez, tomou medidas drásticas para combater as heresias sexuais, sobretudo 

através do Tribunal do Santo Ofício, o qual dedicou-se “na depuração das mentalidades populares, na 

demonização dos sincretismos religiosos, na perseguição às “ofensas morais” à família e aos “abomináveis 

desejos heréticos” (VAINFAS, S/D, p. 196), “era o Santo Ofício que transformava atos sexuais ou moralidades 

cotidianas em matéria heretical, presumindo haver desvio de fé onde só existiam desejo” (idem, p. 200).  

O amor lesbiano  

Os documentos inquisitoriais constituem materiais riquíssimos para compreender o universo íntimo das 

mulheres no período colonial. Há registros fascinantes de práticas lesbianas de mulheres que, durante a 

visitação, confessaram suas aventuras amorosas com outras mulheres: 

 

“Madalena Pimentel, mulher de 46 anos, viúva de fazendeiro, admitiu ter vivido quando 
moça amizade tola e de pouco saber com outras moças de sua mesma idade, incluindo 
contatos carnais [...]” “ D. Catarina Quaresma, filha de um rico fazendeiro, depois casada 
com importante senhor de engenho da Bahia: ainda solteira, aos 19 anos, mantinha 
frequentes relações sexuais com moças de sua idade” (VAINFAS, S/D, p. 183).  

 

 E os relatos continuam, sob diversas formas de relações: “chamegos com escravas, romances 

episódicos entre mulheres livres ou forras, amancebamentos e até ‘fanchonices’” (VAINFAS, S/D, p. 184). 

Diante das observações feitas por Ronaldo Vainfas, constatou-se que a grande idealização da mulher era o 

casamento e, portanto, as aventuras sexuais representavam, na maioria das vezes, brincadeiras infantis e 

formas de libertar os desejos próprios da idade sem comprometer suas castidades, visto que a virgindade era 

sinônimo de honra e deveria ser protegida.  

No entanto, havia sim exceções. Tratavam-se de mulheres que já apresentavam clara inclinação para 

o amor erótico a outras mulheres: 

  

Felipa de Souza, amante ousada da Paula de Siqueira. Felipa era mulher simples, que 
“ganhava sua vida pela agulha”, fora viúva de um pedreiro e vivia casada com um 
modesto lavrador. Apesar de duas vezes casada, adorava mulheres e sempre as 
procurava, conforme dizia, “pelo grande amor e afeição carnal que sentia” quando as via. 
E, com efeito, não perdia oportunidade alguma de cortejar, agarrar e deitar com todas as 
que lhe atravessavam o caminho (VAINFAS, S/D, p. 186).  

 

 Certamente, a sociedade patriarcal colonial encontrava-se alheia às formas de amar entre as 

mulheres. Um caso curioso, que se tornou tema de calorosos debates, diz respeito ao “amor feminino em 
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Sodoma”. Sodoma, a cidade do pecado e das práticas imorais destruída por Deus, poderia servir de palco para 

o amor entre mulheres? Era uma dúvida que atormentava os investigadores inquisitoriais. E, decerto, essa 

questão explica os poucos registros de casos em que mulheres desfrutavam do coito anal ou “pecado 

nefando”, como era frequentemente chamado entre os religiosos. 

 

A maioria dos inquisidores alegou que somente se uma mulher introduzisse o “sêmen” no 
“vaso posterior” de outra ficaria caracterizada a perfeita e consumada sodomia, levando-
se em conta a impropriedade da vagina para a efetuação do dito crime e a eventual 
incapacidade do instrumento utilizado para “comunicar sêmen agentis no vaso 
preposterum” (VAINFAS, S/D, p.213).  

 

 Desconhecedores da sexualidade feminina, tornava-se inimaginável descortinar os atos de amores 

lesbianos. Para a ideia ser concebida, fazia-se necessário masculinizá-las, atribuindo características próprias 

aos homens e suas relações heterossexuais, ao conceder-lhes, por exemplo, um pênis: 

 

De acordo com o “especialista”, a mulher só poderia penetrar, deflorar ou corromper 
outra fêmea se possuísse dentro da vulva um “grande nymphium”, uma “excrescência 
carnal” mais avantajada que o comum dos clitóris, apto a penetrar e derramar sêmen no 
ânus da parceira (idem, p. 213 e 2014). 

 

 Todavia, não se pode negar que acabou sendo favorável para as mulheres a ignorância dos 

inquisidores temorosos a Deus, visto que esse sentimento as salvou de punições mais duras e, por 

consequência, permitiu-as viver livremente as delícias de seus amores.   

“Não adulterarás”, dizia o mandamento 

 Como já foi discutido, a Igreja configurou-se como instituição que muito contribuiu na consolidação do 

que seria próprio aos gêneros, definindo, dentre tantas outras coisas, o lugar que a mulher deveria ocupar e o 

papel que deveria representar. Este papel, por sua vez, estava vinculado ao espaço doméstico, o qual era 

conquistado pro meio do matrimônio. Conforme observa a historiadora Mary Del Priore, “só a mulher casada 

era mulher respeitada” (2014, p. 14). Esta imposição matrimonial muito colaborou para que o adultério 

acontecesse, haja vista o fato de que os casamentos à época constituíam-se mais como um contrato de 

negócios do que uma prática motivada pelo amor.   

Sobre as relações afetivas, “documentos do período colonial revelam que os sentimentos estavam 

aprisionados em dois padrões de sexualidade então vigentes: o amor casto e respeitoso das esposas e o amor 
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voluptuoso, fora do casamento, com “outra”4 (PRIORE, 2014, p. 31). Mas é válido ressaltar que as mulheres 

também davam suas “escapadinhas”, apesar da severa punição que o adultério implicava.  

 A legislação contra os crimes de adultério refletia as desigualdades entre os sexos, sendo as penas 

para as mulheres bem mais rigorosas, como podemos verificar nas Ordenações que se segue: 

 

Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a 
ela, como o adúltero, salvo se o marido for peão, e o adúltero, fidalgo, desembargador, 
ou pessoa de maior qualidade (PRIORE, 2014, p.34).  

 

 Ainda que cientes disso, as mulheres da colônia não mediram esforços para viver suas paixões, 

desafiando as leis de Deus e as dos homens. Este foi o caso de Ana Maria Joaquina da Purificação, esposa do 

senhor de engenho Jacinto Tomé de Faria, que recebia clandestinamente em sua casa o seu amante, José da 

Silva Freire (PRIORE, 2014).   

 No tocante ao adultério feminino, outro ponto extremamente interessante concerne à sororidade entre 

as mulheres. Segundo Ronaldo Vainfas:  

 

Ajudadas pelas amigas, alcovitadas pelas mucamas, encobertas pelas mães, de várias maneiras 
encontrava-se as sinhás um jeito de iludir os maridos, ou pais; e, à procura dos deleitos que lhes 
negava o casamento, expunham-se a todos os perigos, ao corretivo de pancada, à clausura do 
recolhimento ou ao banho de sangue que lavava a honra dos patriarcas (S/D, p. 140).      

  

 Ronaldo Vainfas expõe reflexões bastante pertinentes, ao observar que – a despeito da exclusão 

social de que eram vítimas e por intermédio, sobretudo, da fraternidade que construíram mutuamente – as 

mulheres encontravam formas de romper com a ordem patriarcal e serem donas de seus próprios destinos.  

Algumas considerações sobre a Bigamia 

 De todos os crimes heréticos sexuais, “o mais regularmente julgado e punido foi sem dúvida a bigamia 

– o casar-se mais uma vez na igreja sendo vivo o primeiro cônjuge” (VAINFAS, S/D, p. 209). O ato não instituía 

apenas um crime contra o sacrilégio, mas tinha também como palco a santa igreja. Além disso, “a bigamia foi 

assumida pelo Santo Ofício por implicar, entre todas as conjunções ilícitas entre o homem e a mulher, a mais 

grave afronta ao sacramento do matrimônio” (idem, p.209).  

                                                           
4
 Inclusive, veio de um clérigo – o Padre jesuíta Manoel da Nóbrega – a inciativa de solicitar “mulheres” aos 

seus superiores.  
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 É digno de nota o fato de a bigamia ser praticada inclusive por mulheres, de modo que as penalidades 

faziam parte de uma rigorosa legislação. Aliás, foi devido à bígama Isabel Jorge, presa, julgada e condenada, 

que “o próprio rei incluiria aquele delito no rol dos crimes mixti fori” (idem, p. 209).  

Considerações finais:  

 Mergulhar na história do universo feminino por meio de um período no qual os discursos e práticas 

eram projetados pelo masculino e encontrar histórias fascinantes, como as das mulheres citadas neste ensaio, 

é muitíssimo gratificante. Faz-me perceber que, mesmo diante de tamanha subordinação e dos castigos que 

lhes eram impostos, estas mulheres desafiaram todos as leis terrenas e supremas para viverem conforme os 

seus desejos. Para amar livremente.  
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Capítulo 4 

MULHERES IMORAIS: UM ENSAIO ACERCA DE MULHERES DENUNCIADAS AO SANTO OFÍCIO NO 

MARANHÃO COLONIAL (SÉCULO XVIII) 

Amanda Natália dos Santos Sousa1 

Marcos Araújo Costa2 

RESUMO 

Este ensaio tem por objetivo apresentar e discutir acerca das denúncias feitas ao Santo Oficio contra as 
mulheres que não viviam de acordo com as normas pregadas pela a Igreja Católica no Maranhão do século 
XVIII. Sabemos que o tribunal do Santo Ofício ou também conhecido como Santa Inquisição atuou em terras 
brasileiras por meio das visitas inquisitoriais recolhendo denúncias acerca dos moradores que violassem as 
convenções religiosas ou os que não compartilhavam das doutrinas do catolicismo. Mulheres e homens foram 
perseguidos ao longo de séculos pelo braço punitivo da Igreja, mas ao se falar de punições, as mulheres 
sofreram condenações severas ou até mesmo mais graves que os homens, de caça às bruxas, morte na 
fogueira a degredadas, e entre outros foram resultados das perseguições ao comportamento feminino que 
eram contrário as ordens estabelecidas pela a Igreja no Mundo Moderno do século XVIII. O ensaio torna-se 
relevante e cientifico pois, nos pautamos em fontes históricas inquisitoriais que em seu conteúdo denunciam 
mulheres, objeto deste trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Inquisição. Denúncias.  

 

 INTRODUÇÃO 

Desde o período medieval, a vida dos homens e mulheres cristãs foram organizadas conforme a 

maneira que a Igreja Católica via o mundo3, antigas práticas foram condenadas pelos mecanismos desta, 

chamado de Tribunal do Santo Oficio ou simplesmente a Santa Inquisição. O estabelecimento e o 

funcionamento desse Tribunal no Reino de Portugal data de 1536, formalmente seu principal objetivo consistia 

em combater heresias, isto é, zelar pela pureza das práticas católicas bem como de seus princípios 

doutrinários. 

Em sua atuação concreta, a Santa Inquisição voltou-se contra homens e mulheres que viviam em 

descumprimento das regras estabelecidas pela Igreja. Mancebos, feiticeiros, bígamos, sodomitas, inúmeros 

foram àqueles perseguidos pelo braço punitivo da Igreja, pois, a vida cristã era o que devia prevalecer e o 

desregramento desta autorizava a Santa Inquisição agir de forma punitiva contra os maus costumes o que 

influenciou na atuação dessa instituição. 

                                                           
1
 Graduada em História (UEMA) e Pós-graduada em História do Brasil (IESF). E-mail: amandasousa8318@hotmail.com  
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fiel, de ortodoxo, de devoto servidor, obediente às ordens do chefe, inspirado por Deus”. 
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No Brasil, a expansão da Igreja Católica aconteceu a partir da atuação das ordens religiosas (Jesuítas, 

Carmelitas e Franciscanos), que atuaram na forma da catequese e educação dos indígenas e colonos. Nessa 

dinâmica pedagógica na qual as ordens religiosas exerciam, percebendo que a moralidade dos colonos estava 

distante do modelo pregado pela a Igreja ao longo do tempo, favorecendo assim a chegada dos agentes 

inquisitoriais na Colônia Portuguesa. 

É fato que, no Brasil não houve uma instalação do Tribunal do Santo Oficio como em Portugal ou na 

Espanha, o que aconteceu em nossa Colônia, foi às chamadas Visitações Inquisitoriais, onde os funcionários 

do Santo Oficio deveria visitar as Capitanias, prelados, freguesias, vilas e arraiais para que assim pudessem 

averiguar a moralidade dos seus moradores, se estavam de acordo com o que a Igreja pregava. 

A primeira visita inquisitorial no Brasil Colonial, ocorreu com a chegada de uma comitiva da justiça 

eclesiástica na região Nordeste na Capitania da Bahia liderada pelo o padre Heitor Furtado de Mendonça no 

ano de 15914. Com essa primeira visitação, abria-se o tempo para a chegada de várias outras nas diferentes 

Capitanias do Brasil, os inquisidores animados com uma política de prevenção do avanço das ideias luteranas 

na Europa e em suas colônias, acabariam movendo uma forte campanha moralizadora dos costumes, no 

processo de controle e adestrador das condutas individuais. 

No Estado do Grão-Pará e Maranhão, as primeiras informações acerca das visitações ocorrida nessa 

região, foi por volta do século XVIII, está também fazia parte da visitação ocorrida no Bispado da Bahia, que 

culminou com a última visitação do tribunal do Santo Oficio em terras da colônia brasileira. 

Nessa perspectiva, podemos pensar sobre o contexto dessas visitas e de outras que se instalaram ao 

longo do Bispado do Maranhão, não encontramos Tribunais aos moldes europeus, entretanto, o estigma da 

vigilância aumentava onde as Visita da Inquisição se apresentava. O tempo da graça era instituído, tempo esse 

que marcava o momento da atuação das atividades inquisitoriais numa freguesia, arraial ou vila, as pessoas 

assim, estavam à mercê das inquisições, tanto quanto estavam dispostas a denunciar antes de serem 

denunciadas. 

Assim, essa pesquisa tem por objetivo apresentar e discutir as denúncias feitas pelo Santo Ofício 

contra mulheres moradoras da Freguesia das Aldeias Altas (Atual cidade de Caxias -MA5) no século XVIII. 

Para traçarmos as denúncias, nos pautamos em documentações primárias de cunho inquisitorial, que é o caso 

do Alto de Devassa6 de 1741 e de 1753, o livro das visitações inquisitoriais, escrito no período das duas 

                                                           
4
 VAINFAS, Ronaldo. Confissões da Bahia: Santo Ofício da inquisição de Lisboa/ org. Ronaldo Vainfas. – São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997. 
5
 A cidade de Caxias fica a 363,7 Km da capital São Luís – MA. Rica em história como a Guerra da Balaiada, e grandes 

casarões do século XIX, foi tombada como centro histórico em 1999. 
6
 As frases das citações dos Altos de Devassa deste ensaio correspondem rigorosamente a gramática da época aqui 

estudada (século XVIII). 
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visitações que ocorreu na Freguesia. Neste documento encontramos os principais crimes cometidas por essas 

mulheres, além também de um pouco do seu cotidiano, como as respectivas penas que deveriam pagar após a 

denúncia. 

 

MULHERES IMORAIS: Mancebia e adultério no Sertão do Maranhão 

 

"De portas a dentro". Esta era uma das várias citações ou até mesmo a mais repetida nos documentos 

de inquisição para designar as mulheres que viviam em estado de mancebia com os homens e vice-versa. 

Segundo António Cândido de Figueiredo (1913, p.1244) em sua obra “Novo dicionário da língua 

portuguesa”, escrito ainda no século XIX, define o termo mancebia como, “Estado de quem vive amancebado, 

vida dissoluta.” Já a obra “Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia”, onde os crimes sexuais deveriam 

ser julgados pelo direito canônico e, no Brasil, foram codificados por D. Sebastião Monteiro da Vide, de 1707. 

Essa obra de cunho normatizador presidia as ações dos Tribunais Eclesiásticos em todo o território colonial, 

dizem que; 

O concubinato, ou amancebamento consiste em uma ilícita conversação do homem com 
mulher continuada por tempo considerável. Conforme o direito e Sagrado Concilio Tridentino, 
aos prelados pertence conhecer dos leigos amancebados, quanto á correção, e emenda 
somente para os tirar do pecado, e em ordem a este fim podem proceder contra eles com 
admoestações, e penas, até com efeito de se emendarem. (VIDE, 1853, p. 338). 

 
Era considerada mancebia qualquer união entre homem e mulher continuada que não tivesse sido 

legalizada pela Igreja, na forma, claro, do sacramento matrimonial. O tempo pelo qual se estendia uma relação 

funcionava para distinguir a simples fornicação, de um relacionamento estável semelhante ao matrimônio. 

Muitos casais viviam uniões estabelecidas nos moldes do casamento, enfrentando os mesmos tipos de 

problemas que os casados, porém sem a própria legitimação da Igreja.  

Para Vainfas (2010, p.57), são nos documentos das visitas diocesanas, pastorais ou devassas gerais 

que “o concubinato aparece de maneira mais completo”, isto é, são nesses tipos de documentações que esses 

crimes foram mais detalhados e cometidos pelo os moradores das Freguesias. O autor em sua obra “Tropico 

dos Pecados” (2010) onde busca analisar a moral e a sexualidade dos homens e mulheres no Brasil Colônia, 

pontua que as relações de mancebia no período colonial eram vistas publicamente, ou seja, por boa parte dos 

moradores, e não algo escondido, por isso o termo de portas a dentro. 

No entanto, essas relações mancebas públicas e bastantes visíveis na sociedade, não significava 

“necessariamente a ausência de reprovação ou de preceito moral” (2010, p.66), ou seja, é fato que por outra 

parcela significativa havia a reprovação desses casais mancebos, como o corpo eclesiástico dedicado em 

puni-los e também as famílias nobres tradicionais que reprovavam as mancebias escancaradas. Assim, se 
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muitos homens amancebavam com suas escravas, forras, pobres e índias, “faziam-no convicto da inferioridade 

dessas moças ‘solteiras’, boas para amar, indignas para casar” (2010, p.66). 

Através dessa breve discussão teórica, partimos agora para a análise e discussão das mulheres 

denunciadas pela a Inquisição nos Altos de Devassa de 1741 e 1753. Domingos Antonio Rios, na qual a 

documentação nos diz que era criador de gados e cavalos, denunciou aos 23 de outubro de 1741 uma mulher 

moradora também da Freguesia das Aldeias Altas, na qual ele aponta, 

E perguntado pelo decimo oytavo dice que hum Antonio L[u]iz Correya morador na fazenda 
Sam M[ar]thinho desta frequezia oficial de O[u]rives tem huma Tapuya consigo que lhe 
parece se chama Theodozia da qual temhuma filha femia e deçe que se diz publicamente 
que há sinco anos que a tem com sigo e que disce há grende ezcandolo na vizinhança. 
(APEM, 1741, doc. 474, p.49) 
 

Como percebemos uma mulher por nome Theodozia andava amancebada com Antonio Luiz Correya, 

a documentação ainda aponta a etnia da mulher: “uma tapuya”, ou seja, uma índia ou descendente dos 

indígenas tapuias. Quando a própria testemunha aponta a etnia da mulher que vive amancebada com um 

homem, essa forma de adjetivação era comum à época, pois, isso era uma forma de classificar as pessoas 

dentro da sociedade colonial.  

Essa forma de classificação tem a sua gênese no processo de colonização do Brasil, quando os 

portugueses começam a dominar o território brasileiro, iniciando assim as divisões sociais por classe, o 

português branco que coloniza estava acima do índio colonizado, e mais acima ainda do negro escravo trago 

do continente africano, e isso perdurando por muitos séculos. 

Um ponto importante para que ocorresse o desregramento de costumes no caso da mancebia, seria 

também a falta de mulheres brancas e/ou de famílias nobres da Província e freguesias. Após a chegada dos 

portugueses em 1500, a ideia de colônia de exploração passou a ser atrelado ao objetivo de povoamento, pois, 

a Metrópole era distante do Brasil e os portugueses que por aqui chegaram e ficaram, necessitavam de uma 

companhia para satisfazer aos seus desejos carnais, o que desencadeou relações naturais e forçadas primeiro 

com as indígenas, e depois com as escravas, resultado pouco tempo depois em uniões mancebas sem a 

permissão da Igreja, como percebemos abaixo, 

(...) E perguntado pello  deçimo setimo disce que hum Agostinho Rodrigues Ramos 
solteyro official de ferreyro desta frequezia está amançebado com huma escrava do 
Sargento Mor Manoel da Sylva há annos por nome Jozepha pretta / / Disce mais que 
hum Valentim do Santos homem pardo solteyro está amancebado de porás a dentro 
com huma Mestica por nome de Albina e que se diz solteyra e forra desta freguesia. 
(APEM, 1741, doc. 474, p.37) 
 

Ao apontar a etnia da mulher, afirma que esta era mestiça e escrava mesmo manceba de um homem 

que por ventura poderia ser livre, sendo subordinada ao homem e à sociedade da época. Entre as diversas 

mulheres acusadas pelas devassas no decorrer das visitas, é possível obter importantes informações 
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principalmente sobre o seu papel social e étnico, porém de uma natureza um tanto peculiar, referências em 

especial aos senhores e esposos. Portanto, a mulher antes de qualquer atribuição ou função, ela é esposa ou 

escrava de alguém, ou seja, ela tem uma identidade subalternizada. 

Toda a população que habitavam o Brasil no período Colonial, estavam subjugados pelas as normas e 

leis da Igreja, principalmente por aquelas que assegurava o matrimonio católico entendido como um dos 

principais sacramento religioso para a população. Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, diz que, 

O Matrimonio tinha três fins: O primeiro é a propagação humana, ordenada para o 
culto, e honra de Deos. O segundo é a fé e lealdade, que os casados devem guardar 
mutuamente. O terceiro é o da inseparabilidade dos mesmos casados, significativa da 
união de Christo Senhor nosso com a Igreja Católica. (VIDE, 1853, p.107). 
 

Portanto, percebemos que este sacramento é algo sagrado na visão do cristianismo católico e que de 

todos os modos deveria ser guardado e seguido para fins de ordens da maior instituição da sociedade que era 

a família. Assim, o casamento era indissolúvel, e nada poderia manchar esse sacramento defendido pela a 

Igreja, porém, como até aqui estudado, haviam aqueles que “fugiam” das normas e regras do catolicismo. Na 

devassa de 1753, temos uma denúncia que nos aponta como o sacramento do matrimônio passava a ser 

dissolúvel perante o estado de viuvez; “E no décimo setimo dia dice que sabe por ser público ecescandaloso 

que Anna Bezerra mulher viuva, moradora junto a fazenda do Atoleiro desta Freguesia vive ha annos 

amancebada com Antonio da Rocha (...) e dela tem filhos.” (APEM, 1753, doc.879, p. 70) 

Mesmo viúva, a mulher não poderia casar ou até mesmo juntar-se com outro homem, vivendo de 

portas a dentro com ele, deveria, pois, viver com os filhos e/ou parentes próximos até morrer, a família era uma 

ordem sagrada diante de Deus, desrespeita-la seria uma infâmia terrível. No entanto, crimes como adultério 

também mancharam a imagem do sagrado na família colonial brasileira; homens e mulheres viviam em estado 

de adultério por toda a Colônia, mas ao se tratar de punições para ambos os sexos, as mulheres que 

cometessem tal crime, tinha penalidades maiores e até piores que muitos homens da época. Assim, o adultério 

moldava-se através do casamento popular, formando uma nova estrutura familiar na Colônia. 

Apesar dessas situações nos trópicos que evidenciam a tentativa de controlar e reorganizar o 

comportamento da população que eram escandalosos para ambos os sexos, na colônia brasileira morte e 

honras sempre estiveram relacionadas ao adultério feminino. Assim, outro caso de adultério transcrito no Alto 

da Devassa merece atenção, 

Valetim Pereyra Pinto morador da fazenda de Sam Marthinho da Paranahiba que nela 
cria gados va[c]uns deidade que disse ser trinta e Sinco ann[o]s testemunha a quem 
o Reverendo visitador d[e]u o juramento aos Santos Evangelhos em que pôs Sua 
mão dreyta prometeo dizer verdade// (...) E perguntado pello decimo sexto disse que 
hum Antonio Martins morador da fazenda do Itangorarã lhe dissera vocalmente que 
tinha apanhado seu irmão Jozeph Maria em acto de cúpula carnal com sua mulher 
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Florencia da Costa de que resultou ferir o dito Antonio Martins com huma faca a dita 
sua mulher e ao dito seu irmão achando-os incestuosamente adulterando ambos de 
dous de sucesso fugir desta freguesia o adultero Jozeph Maria e a dita adultera 
Florencia da Costa fugio, e sereolheo em caza de Pedro Fernandes de Lima e dahy 
se passou para a caza do Sargento Mor Ma[noe]l Preyra aonde de prezenre e[stá] e 
al não diçe e se assignou com digo e al não disce deste interrogatório.  (APEM, 1741, 
doc. 474, fl. 11). 

 

No Brasil Colônia a vida da mulher pertencia ao seu marido assim que ocorresse o matrimonio de 

ambos, pois, a honra do homem sempre era a que estava em jogo e merecia ser respeitada. As leis na Colônia 

que provinham da Metrópole Portuguesa asseguravam que o homem tinha o direito de “lavar a sua honra” 

caso, a mesma fosse desrespeitada. A mulher neste período, foi educada a agir com cautela, submissão e 

respeito para com o seu marido. 

Apesar de toda a repressão social e religiosa, as mulheres descobriam o mundo a sua volta quando o 

marido não mais se fazia presente em seu cotidiano, em muitos casos, a maioria dos homens viajavam a 

trabalho, seja na conquista e colonização de outras terras, domínio dos índios, como também a serviço do 

exército português.  Aos poucos, as mulheres iam construindo o seu universo particular, intimamente ligado 

aos detalhes, pequenos toques, olhares, enquanto o marido trabalhava longe de casa, ela se descobria com as 

vizinhas, amigas, escravas, o corpo se desprendia da limitação de liberdade exterior ao encontro do íntimo.  

Os atos libidinosos ocorriam na cama do marido, na rede, a noite por becos, entre matagais, mesmo 

que a mulher estivesse correndo perigo, com severas punições, caso o marido a encontrasse em pleno coito 

com o amante, como aconteceu com Antônio Martins ao contar “que tinha apanhado seu irmão Jozeph Maria 

em acto de cúpula carnal com sua mulher Florencia da Costa”, a justiça do Estado Português como as leis 

eclesiásticas considerava licito o marido matar tanto sua mulher quanto o amante, caso fossem pegos em 

flagrante. O título XXVIII das Ordenações Filipinas – “do que matou sua mulher pela achar em adultério” é bem 

direto a respeito desse direito do marido, 

Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar a ella, 
como adultero, salvo se o marido for peão, e o adultero for Fidalgo, ou nosso 
desembargador ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse algumas das 
sobreditas pessoas achando-a com sua mulher em adultério, se não for peão, Fidalgo 
ou nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade, não morrerá por isso, mas 
será degredado para Africa com pregão e audiência pelo o tempo que aos julgados 
bem parecer, segundo a pessoa, que matar não passando de três anos. 
(ORDENAÇÕES, Liv. V, p. 287) 

 

A vida da mulher na Colônia foi sempre limitada, como pode ser compreendido, eram vigiadas, 

trancafiadas, enquanto umas obedeciam, outras se negavam aceitar esse padrão de vida solitário e inflado de 

repressões e negação dos seus direitos. No caso do adultério de Florencia da Costa, esta conseguiu fugir 

antes que o seu marido conseguisse atentar contra a sua vida, fugindo com o seu amante que ao mesmo 
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tempo era seu cunhado por ser irmão do seu marido. É interessante ressaltar que os dois adúlteros 

conseguiram encontrar ajuda na casa de dois moradores da freguesia, destacamos que alguém flagrado nesse 

crime era rara as pessoas que se importavam em ajuda, pois, por medo de que ao se envolver e o braço da 

justiça também pesar naqueles que ajudavam, e também alguns não se envolviam por falta do próprio 

interesse. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar em mulheres do período colonial no Brasil é discutir o papel de submissão que lhe era atribuído 

pelos mais diversos setores da sociedade, a exemplo do meio politico e religioso. O universo feminino na 

colônia brasileira era mais vigiado que o masculino, e nos termos de punições as mulheres sofreram rigorosas 

penalidades. 

Mulheres imorais eram aquelas que viviam suas vidas fora dos costumes católicos. Amando a quem o 

coração ordenava, juntando-se com quem gostava, ou indo de portas a dentro no encontro do íntimo. Outros 

casos eram as mulheres que usavam do saber medicinal para curar os doentes, onde a Igreja e a classe culta 

acabavam taxavam-nas de bruxas, feiticeiras, imorais, para os mesmos era preciso controlá-las ou até mesmo 

bani-las. 

No caso das denunciadas nos Altos de Devassa de 1741 e 1753 por crimes de mancebias e adultério 

a sentença foi a “morte natural”, ou seja, a perda de seus bens e também o degredo para que os criminosos 

jamais pudessem ter contato novamente. O degredo para as mulheres era uma punição atroz e tímida, que 

consistia no seu afastamento por um determinado período ou ate mesmo por toda a sua vida, sendo obrigada 

assim, a se refugiar em lugares distante de onde tal crime ocorrera, portanto deslocavam as transgressoras, 

apartando-as do convívio social e de sua parentela. 

Altos de Devassas, processos pessoais, ou processos inquisitoriais foram levantados contras essas 

mulheres consideradas imorais para a perseguição da fé e da moralidade na Colônia. Portanto, do afeto ao 

ato, do licito ao ilícito, do crime ao pecado, a representação dos diferentes delitos que essas mulheres 

cometiam foram construídos e difundidos atendendo a uma diversidade de interesses morais políticos e 

religiosos. 
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Capítulo 5 

OLHOS CHEIOS D’ÁGUA113 

Bárbara Taveira Fleury Curado 

 

Estreei o meu novo corpo e virei também uma esplêndida fêmea. Jamais 
pensei ser isso tão maravilhoso e com isso passei a chorar em todas as 

situações, desde o fazer amor até na cozinha ao descascar cebolas para o 
jantar.  

(Carta de Lygia Clark para Hélio Oiticica, 26.10.1968, p. 60). 
 

Escrevo com os olhos de Clarice a me fitar. Aquela edição bonita e sua escrita sempre me 

inspiraram. Seus olhos também. Olhos que chegam antes dela. Gosto de sua pose nessa foto. Seus 

cabelos, traços, os objetos ao seu redor e o jeito que ela se veste. Tenho essa obsessão pela vida das 

mulheres que trazem uma força no olhar. Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, Virginia Wolf, Lou 

Salomé, Hilda Hilst, Anais Nin. Observem suas fotos. Elas olham em direção à câmera, encaram-a. 

Não sorriem ao léu nem abaixam a cabeça sem graça. É impossível negar que por aquele olhar não se 

trava uma batalha. 

Precisei olhar para ela, para poder me olhar. O que uma mulher busca em outra mulher? “Ela 

não pára de correr num corpo sem órgãos. Ela é linha abstrata ou linha de fuga. Por isso as moças 

não pertencem a uma idade, a um sexo, a uma ordem ou a um reino: elas antes deslizam entre as 

ordens, entre os atos, as idades, os sexos114” (Deleuze et Guattari, 1980). Ser mulher sempre me foi 

uma condição de batalha. Lutar pra sair, pra desejar, pra falar. Era como se mulher e liberdade não 

coubessem na mesma frase, no mesmo lugar. Pro meu próprio bem, me diziam, era melhor eu me 

proteger, saber me portar. 

Se os homens são tão perigosos, porque amá-los? Era preciso separar os homens bons dos 

ruins. Nem toda menina é boa nessa conta. Ele apertou meu braço forte demais. Era pro seu próprio 

bem - a gente cresce escutando isso. Bem, bem, bem… bem? É que você tem mania de desafiá-lo, 

disse-me ela. Proteger é esconder? Indaguei. Ela era a rainha na arte da sedução. Chegava a ser 

bonito vê-la fazendo. Minha lógica já era outra. Invadida pelo desejo, eu o enchia de perguntas e 

argumentos. Poucas vezes consegui pronunciar todas até o final. “Não é não”. Resultado: ela saiu, foi 

escondida. Eu fiquei, também escondida. 

                                                           
113

Autora: Bárbara Taveira Fleury Curado - Psicanalista, Doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura pela 
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114

 Original: “Elle ne cesse de courir sur un corps sans organes. Elle est ligne abstraite, ou ligne de fuite. Aussi 

les jeunes filles n’appartiennent pas à un âge, à un sexe, à un ordre ou à un règne: elles se glissent plutôt, entre 

les ordres, les actes, les âges, les sexes” (Deleuze et Guattari, p. 339, 1980). 
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Olhar, esse pedaço de corpo de vidro, buraco que reflete, esconde, enxerga, vê e não se vê. 

Antes da fala, quem dá a palavra é o olhar. Quando uma mulher se olha mulher? Ou melhor, em 

tempos de defesa da feminilidade, enfim podemos perguntar, quando um ser se olha mulher? Camila 

me escreveu uma carta citando a frase de Clarissa Estés, "tudo o que você quer é amor, tudo o que 

eles querem é paz (p. 18, 1999)". 

Quando terminei com um grande amor escutei de minha tia-avó “você não foi feita pra casar, 

já entendi que seu destino é trabalhar e andar pelo mundo”. Minha vó, que se encontrava na cabeceira 

da mesa, concordou. Achei bonito aquele momento. Bonito pelo simples fato de nunca tê-lo 

presenciado. É preciso cavar um lugar no mundo e isso não se faz só. Uma mulher precisa de outras 

para poder ser, exercer, criar sua feminilidade. Ninguém vive só de batalhas. Pra ser pássaro, preciso 

de alguns empurrões também, algo que impulsione esse alçar vôo. “A única maneira de sair dos 

dualismos, estar-entre, passar entre, intermezzo, é o que Virgínia Woolf viveu com todas suas forças, 

em toda sua obra, não parando de devir115.” (Deleuze et Guattari, 1980). 

Não paro. Minha tia talvez esteja certa. Vivo do trabalho e faço disso uma política feminina, 

pura liberdade. Não encontro paz em nada que ponho a mão. É que preciso de amor 24 horas por dia 

e quem ama não tem paz. “É preciso antes que a escrita produza um devir-mulher, como átomos de 

feminilidade capazes de percorrer e de impregnar todo um campo social, e de contaminar os homens, 

de tomá-los num devir116.” (Deleuze et Guattari, 1980) 

Encontro com Louis em sua casa. Ele me oferece chá e a conversa flui com naturalidade. Os 

franceses sempre tem muito o que perguntar. Que enigma meu os atrai mais? Este de minha 

feminilidade, ou aquele de minha estrangeiridade? Louis é novo, 8 anos mais novo que eu. Gosta de 

mulheres mais velhas, de preferência des femmes fortes. Além disso, ou talvez por isso, é bem 

curioso. Quer saber com quantos homens já transei. Rio da pergunta ingênua. As perguntas são 

sempre mais importantes que as respostas. Tenho interesse pelas questões criativas, nada óbvias, 

essas que me tiram de um lugar de conforto. Há nelas uma potência de transformação. Carrego-as 

sem ver, e depois de um tempo vejo que germinaram algo em mim. Há perguntas e perguntas! A de 

Louis demarca seu tempo e seu lugar no mundo: ainda verde demais, homem demais. 

- Com quantos franceses você dormiu desde que chegou aqui? Eu sou qual deles? 

Louis não sabe sentir a força de minha presença. Não sentiu que faz parte do meu devir-

mulher ser inteira por onde passo. Ele deixa escapar sua fragilidade. Não me entrega, não confessa 
                                                           
115

 Original: “La seule manière de sortir des dualismes, être-entre, passer entre, intermezzo, c’est ce que 

Virginia Wolf a vécu de toutes ses forces, dans toute son oeuvre, ne cessant pas de devenir” (Deleuze et 

Guattari, p. 339, 1980). 
116

 Original: “Il faut plutôt que l’écriture produise un devenir-femme, comme des atomes de féminité capables 

de parcourir et d’imprégner tout un champ social, et de contaminer les hommes (...)” (Deleuze et Guattari, p. 

338, 1980). 
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nem a declara. Ela, a fragilidade que contém todo devir, não deve ser bem quista por ele, soa demais 

feminina. Por isso mesmo, sua fragilidade escapa na forma de uma pergunta, seria só besta, se não 

carregasse seu percurso de macho.  

Como se pela quantidade de amantes que tive pudesse saber mais ou menos de mim, 

pudesse marcar mais ou menos meu corpo. Quase escuto ele me perguntar: como faço para me 

perpetuar em você? Ou como Lindon escreveu, “falar de esquecimento é falar de amor. ‘Você pensou 

em mim?’ é sempre uma pergunta comovente117”. O amor se esconde em perguntas ingênuas e às 

vezes nem quem as pronuncia reconhece o desejo de amar.  

Como dizer à Louis que fiz de minha vida uma escrita feminina e só consigo escrever com os 

olhos cheios d’água? Preciso transbordar para que as palavras toquem minha pele ou saiam pela 

minha carne. Do contrário, sou eu quem procuro as palavras certas, mas o que é certo nunca me 

exprime verdadeiramente. É só quando o coração amolece a consciência que as palavras se põem a 

fazer amor comigo. Faço desse exercício minha morada. 

Não sei quando a coisa começou a ficar intensa à esse ponto, mas comecei a sentir vontade 

de chorar atendendo. Alguns até percebiam. Se por um lado meu silêncio era um convite à fala do 

outro, confesso que algumas vezes era eu quem interrompia esse silêncio, não com palavras, mas 

com os olhos cheios d’água. Não sei quantos perceberam e se acolheram nesse meu olhar marejado 

de amor. Mas que me perdoem os ortodoxos, já peguei minha parte da herança e se atendo, escrevo 

ou me entrego, tanto faz, já faz um tempo que escolhi só fazer amando. Dizem que psicanalista não 

tem corpo, mas o meu insiste e ressoa cada vez mais como minha alma: demasiadamente feminina. 

Sonhei que dançávamos na rua. Em plena Paris cinza e rabugenta. Éramos vários dançarinos, 

todos pássaro-humanos, ignoravamos todas as convenções sociais. Ríamos de olhos fechados, 

rodopiávamos à saltos e gargalhadas. Enquanto espalhávamos por entre tantos parisienses cheios de 

si, cada bailarino parava em frente desse cidadão compenetrado, arrancando-o de sua imersão 

defensiva com um olhar profundo e sincero. Quantos de nós somos acostumados à serem olhados 

com profundidade? À um olhar que pára, fica, e busca dentro - lá dentro - nossa alma? Sorrindo eu 

quebrava o gelo que subiu por sua coluna. Gelo ou calor? Às vezes amor e desejo nos ruborizam e 

causam espanto. Por fim corríamos à algum encontro e quando nos encontrávamos era hora de olhar 

e se tocar lentamente.  

Gosto de pessoas que me tocam forte e devagar, que se demoram em meu corpo porque 

buscam algo que não está lá. Posso não me lembrar dos vinhos tomados, não tenho paladar suficiente 

para isso. Se para alguns falta prática ou experiência, digo que prefiro deixar na língua o gosto das 

                                                           
117

 Original: “Parler d’oubli, c’est parler d’amour. ‘Tu as pensé à moi?’ est toujours une question émouvante” 

(Lindon, p.28, 2011). 
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pessoas do que das bebidas. Guardo cada sabor não como aquele que coleciona ou retém um 

amuleto especial, mas como o adulto que alimenta suas fantasias de crianças. Há pessoas que 

atravessam nossas vidas, e se meu corpo se renova todo dia, trocando células, perdendo tamanho e 

agilidade, minha alma escreve esse luto deixando as pessoas entrarem, transformarem esse corpo e 

depois voarem. É assim que faço da morte uma experiência de vida (única forma que encontrei de 

gerar filhos sem perder minha feminilidade). 

No final de Mindwalk, o poeta conclui “você está preso às pessoas que conhece”. Se a prisão 

torna o esquecimento impossível, porque tememos tanto sermos esquecidos? Porque adoecemos de 

solidão? Onde está nossa capacidade de mergulhar nos olhos dos outros, de se entregar ao amor 

(que tantas vezes nasce sem sexualidade ou exclusividade)? Não estou presa às pessoas que 

conheço, fico nelas e elas ficam em mim, me atravessam, me transformam, reescrevem 

continuamente minha forma de amar e viver. 

Marguerite Duras escreveu a morte de uma mosca, nos fez ainda hoje falarmos da mosca, 

mantê-la viva. Louis não sabe que como Duras (ou a mosca), fica em mim quem se deixa morrer um 

pouco em meu toque, olhar ou palavras, quem topa se fazer parte da escrita da vida. Foi bom 

encontrá-lo, mas não foi amor. Não confio em homens que transam sem olhar nos olhos, sem parar e 

se perder um pouco em meu olhar. Não porque lhes falte algo no caráter. É que se perder no olhar de 

alguém é aquele tipo de sutileza que só quem não tem medo de se perder em si mesmo, topa. 

Também procuro nos homens essas femmes fortes, Louis. E hoje, me sinto incapaz de transar com 

um que não abrace em ato o seu feminino. Não confio em homens que resistem à se feminilizar. 

Um homem tem que ter qualquer coisa além de destreza. Qualquer coisa de triste. Qualquer 

coisa que chora. Qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado. Uma beleza que 

vem da tristeza de se saber homem. Feito apenas para dar. Para sofrer pelo amor que não consegue 

prover118.  

Desculpa a brincadeira, Vinícius. Mas preciso torcer suas canções, retorcer suas melodias 

para lembrar que ser mulher é questão política (o ser e o homem, também). Se não nasci mulher, 

como Simone119 bem nos disse, cabe hoje, mais do que ontem, menos do que amanhã, construir um 

devir-mulher que ressoe também nos homens. Que os retire de sua dureza patriarcal, revelando que 

basta sentir pra ser feminino. E talvez esse processo comece com uma outra pergunta: o que é um 

homem?  

“A mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano” (Lispector, p. 

16, 1969/1998). Foi Clarice Lispector quem narrou tal acontecimento. Naquele mesmo livro que ela 

                                                           
118

 Paródia de Samba da benção, do músico, compositor e poeta Vinícius de Moraes. 
119

 Referência ao livro O Segundo sexo, de Simone de Beauvoir. 
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descreve Lóri aprendendo com Ulisses a nascer-se mulher. Uma aprendizagem ou o livros dos 

prazeres é obra prima, mostra que ser homem não é suficiente e que para ser humano é preciso uma 

hora deixar devir-se mulher. Mas isso passa pelos olhos? Minha mãe falava que olho não tem sexo, 

mas carrega alma. E isso passa pelo corpo? 

Não confio em olhos que resistem às vertigens humanas. Já estão mortos. Logo se vê que 

nada os fascina, estão presos demais em pontos seguros. Eles querem paz, ela me disse, você quer 

amor. Lembra? Continuo sendo fiel aos diálogos, resisto a fazer coisas por sedução ou às escondidas. 

Mas confesso, quando alguém me toca com calma, me calo. Aprendo a conversar de outra maneira. 

Quero sentir, chéri(x). E até entendo quem vai embora. Esquecer-se de si no olhar do outro é antes de 

tudo experimentar-se no desconhecido. Aquele breve momento que não sou eu nem há você, não há 

dentro nem fora. Acho que a vida começa quando a gente se perde nos olhos do outro. 

Terminei essa semana de ler as cartas entre Lygia Clark e Hélio Oiticica. Terminar um livro é 

sempre um recomeço. Este me fez escrever esse texto. O livro me parecia um filme, uma narrativa 

fragmentada de uma Lygia se tornando mulher. Falando em fins e começos, de todas as minhas 

transformações, talvez essa tenha sido a mais importante, aquela que me possibilitou todas as outras. 

É preciso devir-mulher para sentir a vida, para amar e nascer de novo, dessa vez, mais humano. A 

humanidade requer mais uma chance. Termino então com Clark e seu renascimento em 22 de outubro 

de 1970: 

 

“Passei três noites sem dormir e na quarta comecei a bocejar e a 

chorar de tanto sono e senti que havia entrado dentro de mim outra 

vez e dormi pra valer. No dia seguinte, quando me vi no espelho, 

descobri maravilhada que minha cara, que há muito havia perdido, 

estava lá, olhando para mim e doce, Hélio, como nunca havia sido... 

que alegria senti; foi como se me reencontrasse depois de viver "o 

outro" tanto tempo, e hoje me sinto eu mesma! Depois disso me 

pergunto se ainda precisarei fazer proposições, pois o que preconizo - 

arte-vida - já foi ‘declanchado’ diretamente em mim nessa noite! Estou 

tranqüila. (...) Penso que o meu caminhar é maravilhoso, pois agora já 

não sei o que vem antes, se é a arte em forma de proposições ou a 

vida que, de repente, se despenca dentro de mim e me traz esse 

estado de supersensibilidade!” (p. 179-180) 
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Capítulo 1 

A RECLUSA DE AMHERST 

Filipe Oliveira 

 

Emily Dickinson foi um caso único dentro da poesia norte-americana. Filha de congressista, ela 

recebeu uma educação puritana, tendo frequentado a Academia de Amherst, e posteriormente, entre 

1847 e 1848, o seminário feminino de Mount Holyoke. Contudo, foi obrigada a abandonar os estudos 

formais após se recusar a professar sua fé publicamente.  

 A partir de então, passou a viver uma vida discreta e reclusa, mantendo correspondência com 

um círculo reduzido de parentes e amigos. Com o passar do tempo, passou a vestir apenas branco, 

cor que se tornou o símbolo de seu estilo de vida pouco ortodoxo.  

 Entre uma e outra tarefa doméstica, Emily Dickinson se punha a escrever poemas sobre os 

mais diversos temas, e não raramente, os enviava aos seus correspondentes juntamente com cartas 

ou pequenos presentes.  

 Uma das coisas mais instigantes na poesia de Emily Dickinson é a grande variedade de 

assuntos tratados em seus poemas, que partem de elementos concretos presentes em seu cotidiano, 

como a natureza, um pássaro cantando, uma abelha se aproximando de uma flor, e atingem elementos 

de ordem abstrata como a morte, o amor, Deus, a eternidade e, segundo alguns estudos recentes 

sugerem, questões homoafetivas120. Sobre os temas presentes em seus textos poéticos, Porter (2005) 

escreve: 

 
Emily Dickinson escreveu sobre vários temas e se pode afirmar que nenhum outro 
poeta escreveu sobre tamanha variedade de temas como Emily Dickinson o fez... 
Embora a poesia de Emily Dickinson seja quase intimista, ela explora temas de seu 
interesse, ainda que expresse os sentimentos mais profundos da alma do homem. 
Seus variados temas são de natureza humana e seus poemas são conhecidos por 
sua nudez, pela destemida apresentação de experiências que são profunda e 
dolorosamente pessoais. (p.187)121 (tradução minha) 

  

                                                           
120

Alguns teóricos sugerem que alguns de seus escritos dão margem à interpretação de um possível 

relacionamento homossexual entre a escritora e sua cunhada Susan Gilbert Dickinson. Cf. poemas "One sister 

have I in our house", “All the letters I could write” e  “Forbiden Fruit a flavor has". 

 
121

 
"
Emily Dickinson wrote on various themes, and one can say that no other poet has written on such a variety 

themes as Emily Dickinson did....Although Emily Dickinson's poetry is almost personal, she explores themes on 

her on account, yet she expresses the deepest feelings of the soul of man. Her various themes are those of 

humanity and her poems are notable for their nakedness , for the fearless presentation of experiences which are 

deeply and painfully personal." 
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 Hoje se sabe que o pai de Emily Dickinson possuía vasta biblioteca em Homestead122, 

residência oficial da família, na qual a escritora possuía livre acesso a livros de poesia, filosofia, 

botânica, história e geografia. No campo da literatura, figuravam nas estantes obras de escritores como 

Emerson, Longfellow e Thoreau, cuja estética mística ligada à natureza teve uma forte influência na 

escrita dickinsoniana. Em muitos momentos, a apreciação e reflexão sobre a realidade e a imaginação 

acomodavam contestações importantes sobre os papéis circunscritos à mulher, filha, devota, poeta, 

demonstrando clara inquietação, por parte da escritora, quanto aos papéis que lhe eram impostos. 

(ALMEIDA, 2009) 

O que a diferenciou das demais poetas foi a reapropriação que fez das formas e temas 

vigentes. Assumindo como ponto de partida os pressupostos literários já consolidados em sua época, 

Dickinson ressignifica os temas típicos da literatura dita feminina, adequando-os em uma mitologia que 

lhe era própria123. A respeito disso, Small (2010) nos fala: 

 
Dickinson brincava em seus poemas com aquela figura típica da poetisa, 
artificiosamente usando as convenções de seu papel social para atender aos seus 
propósitos e reescrevê-las, readequando o papel a si mesma124. (SMALL, 2010, 
p.23)  

  

 Contudo, a contribuição mais significativa dada pela poeta ao cânone universal se deu por 

meio de suas experimentações formais, especialmente em relação à musicalidade de seus textos. A 

imprevisibilidade e variedade de formas empregadas pela poetisa tem gerado acaloradas discussões 

entre leitores e críticos, que muitas vezes não encontram respostas definitivas. 

 Há dúvidas quanto ao número e tipo de rimas adotadas, quanto aos esquemas métricos, 

quanto à versão oficial de alguns poemas (Dickinson, por vezes, escrevia diferentes versões para o 

mesmo texto), quanto à datação de seus escritos, e mesmo quanto aos efeitos estéticos produzidos 

por tamanhas idiossincrasias. A respeito disto, não foram raras as acusações de imperícia técnica ou 

apontamentos de biógrafos sobre elementos extra-textuais que poderiam ter interferido na sua 

produção. 

                                                           
122

 Homestead era o nome da propriedade da família Dickinson, hoje administrada pela Faculdade de Amherst. 

Era hábito das famílias inglesas, posteriormente herdado pelas prósperas famílias americanas, dar nome às suas 

casas, que podiam estar relacionados ao sobrenome da família, uma especificidade geográfica ou outro elemento 

simbólico considerado importante pelo patriarca. 

123
  Sobre isso vale a pena conferir o dicionário lexical dickinsoniano, desenvolvido pela Brigham Young 

University, com o objetivo de auxiliar os leitores e estudiosos de sua obra a entender novos significados dados 

pela escritora ao léxico de língua inglesa. Estas informações encontram-se no site http://edl.byu.edu/  

 
124

 
 "
Dickinson toyed in her poems with that stock character the poetess, craftily using the conventions of the role 

to serve her own purposes and then rewriting the part to suit  herself." 
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  Ao que tudo indica, a poetisa tinha plena consciência dos efeitos que produzia em seus 

versos. Percebe-se um meticuloso cuidado na escolha dos tipos de rimas e formas poéticas, de modo 

a manipular os sentimentos do leitor e conduzi-lo a caminhos inesperados. Sobre isso, Small (2010) 

afirma: 

 

É evidente que ela estava consciente das manipulações dos efeitos acústicos de 
suas rimas para fins estéticos, sugerindo, desconcertando, aterrorizando, 
enamorando, deleitando e encantando leitores com suas "estranhas e belas 
melodias" (SMALL, 2010, p.66)125 (tradução minha) 

 

 Seus poemas e cartas parecem testemunhar a intenção da poetisa em explorar as formas 

poéticas, recusando-se, insistentemente, a adequá-los ao establishment poético de sua época. Isso 

acabaria por lhe custar o amargo anonimato e desconhecimento de seu talento artístico por seus 

pares.  

 Apesar de sua paixão pela poesia, não publicou mais do que dez poemas em vida, na maioria 

dos casos de maneira anônima ou após diversas alterações feitas pelos editores, que estranhavam as 

idiossincrasias presentes em seus textos poéticos. 

 Augusto de Campos (2008) nos relata um episódio no qual a escritora enviou quatro poemas 

ao crítico literário do jornal Atlantic Monthly, Thomas Higginson, no ano de 1862. Recebeu como 

resposta uma negativa, haja vista que seus versos lhe pareceram "espasmódicos" e "descontrolados". 

Dickinson decide escrever para o editor, revelando sua frustração quanto à avaliação feita de seus 

poemas: 

 

Sua segunda carta me surpreendeu, e por um momento, me balançou. Eu não tinha 
imaginado isso. Sua primeira [carta] não foi desonrosa, porque não há vergonha na verdade. 
Eu agradeço pelo seu julgamento, mas não poderia suavizar os sinos cujos badalos 
acalmaram meus tormentos. Talvez o bálsamo tenha feito efeito, porque você já me feriu 
antes. Eu sorrio quando você me sugere que eu adie a publicação, que seja alheia ao meu 
pensamento assim como o firmamento à escama. Se a fama me pertencesse, eu não 
escaparia a ela; caso contrário, então nem o mais longo dos dias seria suficiente para a 
minha busca, e eu perderia a aprovação do meu cachorro.  Prefiro me manter com os pés 
no chão. Você acha que meu estilo é "espasmódico". Eu estou em perigo, senhor. Você me 

acha "descontrolada". Eu não tenho defesa contra isso. (HIGGINSON, 1891)126  
    

                                                           
125

 "It is evident she was aware of manipulating the acoustic effects of her rhymes to aesthetic purpose, 

suggesting, hinting, baffling, appalling, enamoring, delighting, and enchanting readers with her "weird and 

beautiful melodies" 

126 "
Your second letter surprised me, and for a moment, swung. I had not supposed it. Your first gave no 

dishonor, because the true are not ashamed. I thanked you for your justice, but could not drip the bells whose 

jingling cooled my tramp. Perhaps the balm seemed better, because you bled me first. I smile when you suggest 

that I delay "to publish," that being foreign to my thought as firmament to fin. If fame belonged to me, I could 

not escape her; if she did not, the longest day would pass me on the chase, and the approbation of my dog would 
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 Felizmente, o tempo trataria de lhe fazer justiça e hoje seus textos são celebrados por uma 

legião cada vez maior de admiradores. É impossível pensar na poesia de língua inglesa sem que o 

nome de Emily Dickinson apareça entre seus grandes representantes, ao lado de nomes como Walt 

Whitman e William Blake. Segue abaixo uma pequena seleção traduzida de sua poesia. 

* 

(A carreta 

Como não pude parar a Morte, ela bondosa parou  
para mim; a carruagem levava apenas a nós  
ambas, mais a Imortalidade. 
 
Rodamos devagar, ela não tinha pressa, e eu, retribuindo 
a sua polidez, tinha posto de lado 
meus labores e meus ócios. 
 
Passamos pela escola onde crianças brincavam, suas 
lições ainda por aprender; passamos pelos campos 
de trigo espantoso, passamos pelo sol poente. 
 
Paramos frente a uma casa que parecia uma inchação do 
terreno; mal se lhe via o teto, e a 
cornija não passada de um valado. 
 
Desde então há já séculos; porém cada um deles 
parece mais breve que aquele dia, quando pela 
primeira vez suspeitei que as cabeças dos cavalos 
se voltavam no rumo da eternidade. 

Tradução de Mário Faustino127 
 
 
 
** 

Loucas Noites – Loucas Noites - ! 
Estivesse eu contigo 
Loucas Noites seriam 
Nosso luxo, nosso abrigo! 
 
Fúteis – os Ventos –  
Para um Coração no porto – 
Adeus Bússola – 
Adeus Carta de marear -! 
 
Remando no Éden – 
Ah, o Mar! 
Ah, se eu pudesse – 
Esta Noite – 
Em Ti – ancorar! 

Tradução de Isa Mara Lando 
 

                                                                                                                                                                                     
forsake me then. My barefoot rank is better. You think my gait "spasmodic." I am in danger, sir. You think me 

"uncontrolled." I have no tribunal." (link: http://migre.me/wr9Ud) 

 

127
 Mário Faustino traduziu o poema em prosa poética. 
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*** 

 
Nesta Vida tão breve 
De que nos dão um só gole 
Quanto – quão pouco – está 
Sob nosso controle 

Tradução de Augusto de Campos 
 
 
**** 
 

Do Drama, a mais viva expressão é o dia comum, 
Que nasce e morre à nossa vista; 
Diversamente, a Tragédia, 
Ao ser recitada, se dissipa 
E é melhor encenada 
Quando o público se dispersa 
E a bilheteria é fechada. 
 
“Hamlet” seria Hamlet, 
Inda que Shakespeare não o criasse, 
E “Romeu”, embora sem mais lembranças 
De sua Julieta, 
 
Seria perpetuamente encenado 
No coração humano – 
Único teatro que, sabidamente, 
O proprietário não consegue fechar. 

Tradução de Ivo Bender 
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Capítulo 2 

MULHER GUERREIRA 

 

Taís Fernanda Chaves dos Santos 

 

Falo sobre um anjo sem asas, que sofre, chora e se transforma. 

Um tesouro que vale muito mais do que pensa e do que dizem. 

Que desde os primórdios vêm lutando por valorização, é ela a mulher.  

Essa deusa, que pode ser designada na palavra força e garra. Lutando dia pós dia, por si e pelos seus.  

 

Mulher, seu corpo e sua alma são poesias. 

Seus detalhes são únicos e merecem todo respeito e valorização. Padrões não existem, quando se 

fala da beleza feminina, pois, cada uma traz consigo uma essência, traços desenhados com lápis de 

cores vivas e ousadia.  

 

Quero lembrar que a mulher traz em si o dom de amar e se reconstruir. Através dela a vida se constrói 

e por ela tudo vem a florir. 

 

Toda mulher merece ser amada, bem tratada, reconhecida e muito bem compreendida.  

Seus esforços valorizados, apreciada por sua beleza e acima de tudo respeitada por suas escolhas.  

 

Mulher é fonte de inspiração e motivação. 

Mulher é luz que toca no coração.  

Com ela as estações criam cor, pois, no verão ela te enaltece, no inverno ela te aquece, na primavera 

ela floresce e no outono ela te fortalece.  

 

É meu caro, a mulher, é puro encanto e sedução. Lindas, sensuais, inteligentes, dengosas, gordinhas, 

baixinhas, cabelo curtinho, outras com cabelos longos. Toda mulher tem sua força, sedução e 

personalidade. Ela consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, e desdobra-se ao máximo para 

alcançar seus objetivos.  

Ela é irônica, gentil, nervosa, meiga, defensiva, companheira, engraçada, e ainda, romântica, guerreira, 

extrovertida, tímida, bagunceira e batalhadora. Ela é dona de si, mas também é amiga, solteira, 

namorada, noiva, esposa, mãe, avó, madrinha, tia. E digo mais, ela pode ser quem ela quiser; dona de 

casa, professora, costureira, engenheira, médica, motorista, escritora, e também, jornalista, esteticista 

e super-heroína.  

 

Ela dedica-se ao extremo, em dupla jornada de trabalho, em casa e no seu emprego fora do lar. E a 

mulher como mãe? Essa vira guerreira e batalhadora ao quadrado, multiplica-se o amor, fortalece-se 

como pessoa e transforma-se numa leoa. Mesmo cansada com seu dia a dia, vira cozinheira, dá banho 

nos filhos, brinca, dá conselhos, ajuda nas tarefas escolares, mantém-se presente e faz desses 

momentos os mais especiais. E quando tem seu momento de descanso ouve um “-Maaaaaaaaaãe”, e 

lá vai ela passar a noite acordada junto de seu filho com dor, dessa vez ela vira enfermeira. Mulher é 

aquela que cria e dá o maior amor do mundo.  
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Mulher também sofre e chora. Passa por sangramento, cólicas, incomodo menstrual mensal, noites 

mal dormidas, parto e amamentação doloridos. E o pior de tudo, é vista como o sexo frágil.  

 

Mulheres sempre sofreram por um processo histórico, no qual eram confinadas em seus lares, 

consideradas como um objeto de procriação, com abandono intelectual, casamento precoce ou 

arranjado. Designadas com a função de esposa, mãe e trabalhos domésticos.  

 

E na sociedade? Homens com privilégios, só por serem homens. Já com as mulheres o que predomina 

é a cobrança social de manter padrões, para permanecer sempre jovem e bonita. E ao mesmo tempo, 

é julgada pela roupa que usa, julgada por suas escolhas, seus relacionamentos e sua área de trabalho.   

 

Mas não pense que com todas as dificuldades ela caí ou desiste. Mulher é força, é guerreira; em seu 

sangue vibra a resistência. Ela sofre, ela chora, mas pega as dificuldades e transforma em motivação, 

em luta. Ela assume a própria essência, segue seu caminho, honra sua existência e dá a volta por 

cima.  

 

Mulher, seja ainda mais dona de si. 

Não aceite ser violentada, muito menos condenada. 

Não aceite pouco amor, acompanhado de dor. 

Não aceite ser mandada, nem criticada.  

Afinal, quem disse que mulher não pode? Mulher pode sim! 

Pode ter voz.  

Pode ir onde quiser. 

Pode fazer o que quiser.  

E pode, pode dizer “não”. 

 

Mulher, empodere-se e acredite cada dia mais em seu potencial de conquistar o mundo.  

Não deixe que ninguém ofusque seu brilho. 

Não deixe que digam o que você deve ou não fazer.  

Não deixe que a maldade do mundo, o machismo e a sociedade façam de você um boneco de 

marionete, mostre seu potencial, passe por cima das barreiras, das crendices e dos rótulos. 

 

Acredite, mulheres não querem ser conquistadas com presentes, flores, com o “cavalheirismo” de abrir 

a porta do carro. Mulheres não querem ser lembradas só no dia 08/03.  

O que cada uma de nos quer é um par verdadeiro, que nos trate com amor e não porrada. Alguém que 

nos ouça e respeite nossa opinião sem grosseria.  

Queremos andar nas ruas sem medo de ser assediada ou estuprada. 

Queremos usar a roupa, o batom vermelho, o salto alto, digna de rainha, sem ser questionadas por 

isso. 

Queremos fazer esporte, correr, dirigir sem ser desrespeitadas. 

Queremos um olhar social nos tratando de forma igualitária, valorizadas e respeitadas todos os dias.  

Isso tudo não é lutar por inversão aos homens. É uma luta por algo que deveria ser natural, o respeito 

e a valorização. 
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Hoje damos um grito de coragem!  

Um grito que estava preso na garganta, por tanto preconceito, submissão e extrema grosseria.  

Um grito de tristeza ao recordar e ver notícias de maldade, violência e exploração com tantas de nós.  

Mas também um grito de alegria, ao recordar tantas que lutaram por nós, como:  Joana d’Arq, 

Dandara, Frida Kahlo e tantas outras.  

Um grito de felicidade do que foi conquistado e a tudo que ainda vamos conquistar, como verdadeiras 

heroínas.  

 

Mulher, lave sua alma, cure as feridas, vista-se de força, transforme-se e não esqueça “ÉS UMA DAS 

MAIS LINDAS CRIAÇÃO DE DEUS”.  
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Capítulo 3 

NASCE UMA ESTRELA: 

UMA HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DA INCRÍVEL ESCRITORA CLARICE LISPECTOR 
 

Danielle Viana de Oliveira Souza 

 
Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. 

 

Imagina aquele momento, em que uma mãe aguarda ofegante e radiante o nascimento de uma 

criança. Isso aconteceu no dia 10 de Dezembro de 1920, com a Sr.ª Mania Kringold Lispector, na 

Ucrânia. Embora, atemorizados com a perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa (1918-

1920), o comerciante e sua esposa foram envolvidos por uma “claridade”, uma “brilhante “alegria” que 

foi abordada, interrompida, tendo em vista que rapidamente precisavam fugir da situação de 

perseguição que se agravava no seu país. 

Quase sem malas desembarcaram em Maceió, onde o Sr. Pinkhas Lispector iniciou novos 

negócios e posteriormente foram para Pernambuco. Mas, quero lhe contar é sobre a pequena Clarice; 

Haya Pinkhasovna, como era chamada na Ucrânia. Contudo aqui, os nomes de todos precisavam ser 

mudados. Era propicio que escolhessem para ela Clarice, porque nasceu para “brilhar”, “iluminar” 

mentes e “clarear” caminhos. O nome era de origem francesa, mas o significado quase que refletia sua 

alma. 

Era uma menina que pegava um livro, sentava em um canto e só se levantava quando aquela 

história acabava. Talvez, como qualquer criança, corria. Mas sua alegria estava em imaginar tudo o 

que o livro dizia. Aos nove anos, a pequena tem sua primeira frustação profunda, se depara com a dor 

que a morte pode causar. Porque uma mãe é um tesouro que não pode ser substituído. 

Seus dons e talentos, eram observados e se destacava quando o assunto era aprender. Se 

você pronunciasse português Clarice entendia, se pronunciasse francês ela entendia também, assim 

como o hebraico e o inglês. Era apaixonada pelas línguas e pela literatura, talvez as fizesse lembrar de 

suas aulas de piano.  

Quando estava com 19 anos, por volta de 1939, agora morando com sua família no Rio de 

Janeiro, Clarice já era uma mulher intrigante, poderia dizer até ofegante! Se falava muito ou pouco, 

isso não sei. Mas quando escrevia o corpo tremia. Revolucionária, de alma aberta, sensibilidade 

escancarada, era resistência na forma de escrita, onde se manifestava. 

Nesta época, foi como sua vida tomasse uma injeção de emoções que borbulhavam em seu 

ser, ao ingressar com mérito na Escola de Direito da Universidade Brasil. Pensa em uma jovem em um 

sério relacionamento com os livros, essa era Clarice. Não quero dizer que ela não encontrou o amor, 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 383 

 

ela amava sim. Mas, ao dialogar com a antropologia e a psicologia, Clarice se tornava mais humana e 

começava a deixar para nós um pouquinho de si. 

Seu primeiro conto, intitulado “Triunfo” (1940), desde o título às atitudes de ‘Luiza’, quer 

desvendar o momento em que se compreende a essência das coisas, ou a Sua própria. Clarice era 

assim... Intensa, singular e forte. Daí por diante escreveu romances, contos, poemas, crônicas e 

literatura infantil.  

Não que sua vida estivesse parada aqui, nesse momento. Uma grande revelação estava para 

acontecer. Chega o momento em que Clarice abriria seu coração para o amor, casando-se com o 

Diplomata Maury Gurgel Valente, seu colega de turma. De secretária em um escritório de direito à uma 

posição na redação da Agencia Nacional, Clarice se abre a sua nova fase. Ela viaja todo o mundo com 

Maury, por conta da profissão dele. Eles viveram na Inglaterra, Suíça, Itália e Estados Unidos.  

Quando o amor brota de verdade, ele sempre dá frutos e com Clarice não era diferente. Dois 

filhos lhe ensinaram muito mais coisas sobre o que era viver e sentir. Pedro e Paulo, dois pequeninos 

que agora faziam parte do ciclo. Pedro, o primogênito, a surpreendeu, mas não a desanimou. Mulher 

forte não volta atrás. Se arrepender por quê? Seguiu seus desafios como quem já esperava viver com 

um filho esquizofrênico. 

Ouvi por alto uma pergunta; Será que ela parou de escrever? Não! Quem começa nunca pára. 

Seus escritos têm personagens inusitados, desiquilíbrios instigantes e provocam a gente; fala como 

quem tem intimidade, são pura complexidade. Ela dizia: “Não é fácil escrever. É duro quebrar rochas. 

Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados”. “Mas já que se há de escrever, que ao menos não 

se esmaguem com palavras as entrelinhas”. “Minha liberdade é escrever. A palavra é meu domínio 

sobre o mundo”. 

Suas obras foram publicadas e muitas delas premiadas.  Esses momentos da vida de Clarice 

devem ter sido fantásticos. Que mulher não quer passar em um tapete vermelho e receber 

reconhecimento? Agora ela está toda ‘prosa’, ela se destaca.  Na verdade, a estrela de Clarice sempre 

brilhou, desde seu nascimento. Porque sua beleza é de dentro para fora. Mulheres são assim! 

Incrível é que quando a gente pensa que as coisas vão bem, elas começam a desmoronar. 

Acontece com você? Comigo e com Clarice também. Daí, depois de dezesseis anos, o casamento não 

está tão bom assim e bate aquela vontade de voltar. Voltar para aquela vida, sabe? Onde as coisas 

começaram. E é isso que Clarice faz. 

 Em 1959, se divorcia e volta para o Rio de Janeiro. Naturalizada brasileira, se reconhece 

pernambucana e é isso que eu chamo de ter orgulho de ser brasileira. Ela ama sua história; afinal, 

“nossa Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá”. Logo, começa a trabalhar no Jornal Correio da 

Manhã e conduz a coluna Correio Feminino. Que vida! Que luta! Que mulher você é, Clarice Lispector.  
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Parece que escuto ela dizer: “Eu escrevo sem esperança de que o que escrevo altere qualquer 

coisa. Não altera em nada... Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas. A gente 

está querendo desabrochar de um modo ou de outro”. Ah! Desabrochar, como a gente precisa. Faça 

isso! Seja escrevendo, comendo, sorrindo, se enfeitando, cuidando de si e do outro; prossiga, 

desabroche. 

A sequência negativa insistia em atormentar Clarice, você acredita que um cigarro a fez parar 

no hospital? Foi um acidente! Eram chamas intensas labaredas enormes; sua casa pegava fogo. Ela 

quase perdeu a mão. Ficou hospitalizada meses. Mas superou, venceu! Talvez a caneta e o papel 

ajudassem acalmar seu coração. Quanto mais vivia, mais Clarice escrevia.  

Sobre as mulheres... Quero te dizer que a gente não triunfa só nos bons momentos, 

aprendemos a triunfar em meio as tempestades intensas e sofrimentos estarrecedores. Somos 

mulheres! Vencemos as dores, os preconceitos e os achismos, atravessamos séculos lutando sem 

desistir. Fomos chamadas de deusas e de bruxas, mas estamos aqui e nos multiplicamos como o 

brilho intenso das estrelas que mesmo em dias escuros insistem em aparecer. 

As personagens de Clarice (podem não ser todas), viveram seus dramas. Desde de Joana, na 

obra Perto do Coração Selvagem (1942), assim como se observa em A Paixão Segundo G.H. (1964). 

Ela realmente decidiu pela literatura desvendar as profundezas da alma em uma busca incessante pela 

nossa essência. Ah, Clarice! Se eu pudesse escrever para você agora, diria para não desistir. Seu 

texto encanta e o medo espanta. 

Citá-la? Sim! atrevo-me: 

Mas há Vida 

Mas há Vida 

Que é para ser intensamente vivida, há o amor. 

Que tem que ser vivido  

Até a última gota. 

Sem nenhum medo. 

 

O Triunfo para ela reside no próprio ato de viver, se conhecer, (re)conhecer, se reinventar. No 

caso de Clarice, o Triunfo reside também em permanecer, porquê ela se permitiu escrever. Ela olha 

para frente sem nem saber o que vai chegar. E chegou! Um diagnóstico difícil de engolir e de aceitar. 

Um câncer. Uma doença má.  
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Talvez essa doença pense que à venceu, mas eu acredito que não, porquê escrevo sobre ela 

tanto tempo depois do que aconteceu. Isso é para lembrar que a capacidade de ficar ou permanecer 

está no que a palavra quer dizer, no significado que deu a ela enquanto foi possível viver.  

Uma estrela nunca se apaga. Ela pode estar mais longe ou mais perto.  Se fosse dizer algo 

sobre as mulheres, diria que todas nós somos assim, somos como estrelas que permanecem Plenas 

no céu da vida. Porque estando o céu com nuvens ou sem nuvens, decidimos escrever nossa História. 
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Capítulo 1 

LUGAR DE MULHER, É ONDE ELA QUISER! 

Jéssie Marielle Ribeiro da Silva 

 

Ouvimos comumente esta frase que utilizei para nomear a presente narrativa, pode parecer 

clichê, eu sei, mas ela é tão forte quanto significativa. 

Temos sido banalizadas desde os primórdios da sociedade, sendo estereotipadas ao longo 

dos séculos e submetidas a padrões que não nos valorizam. Nossa história é marcada por grandes 

lutas, conquistas e rodeada por muita discriminação que derivaram principalmente das relações 

hierárquicas que estabeleceram mais poder aos homens, desencadeando opressões em diferentes 

âmbitos sociais no mundo todo. 

Com o passar dos anos, depois de muitas lutas e reivindicações, diversos direitos foram 

conquistados, como o direito a educação, ao trabalho, ao controle de fertilidade, a direção, a usar 

calças compridas, ao divórcio, a liberdade sexual, ao voto, entre outros. Mas a luta não chegou ao fim 

e em pleno século XXI percebemos como a sociedade patriarcal ainda ecoa em nosso meio, 

distribuindo preconceito e ódio a todas nós. 

Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), a taxa de feminicídio no Brasil é a 

quinta maior do mundo. Os números alarmantes registram que a cada 2 horas uma mulher é 

assassinada, a cada 4 minutos uma mulher sofre violência física e que 180 mulheres são estupradas 

por dia no país. 

Diante de todos estes fatos, que muitas vezes nos levam a pensar sobre o nosso papel na 

sociedade e nos faz duvidar de nossa capacidade, venho afirmar a mim e a você, que nenhum 

estereótipo nos define. 

 

O nosso lugar, é onde desejamos estar. 

 

Seja onde, como, quando, com quem e da maneira que quisermos. Nossa história já é caótica 

demais para continuarmos perpetuando aceitações de atitudes machistas e misóginas, quando 

podemos dar um basta e fazer tudo diferente. 

Anos atrás, nós mulheres não tínhamos voz, nem mesmo a oportunidade de escolher o nosso 

próprio futuro, a liberdade de contrariar uma ideia ou de expor um pensamento. Hoje, somos um novo 

capítulo de nossa história, movidas pelo desejo de igualdade de gênero, de liberdade de escolhas e 
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pela luta contra o machismo que nos persegue diariamente. Portanto, precisamos utilizar a nossa voz 

para reescrever nossa biografia como mulheres fortes, capazes e independentes. 

Precisamos dizer não, quando algo nos incomodar. Precisamos dar opiniões, quando 

acharmos pertinente. Precisamos crer no nosso potencial e lutar todos os dias para que tenhamos 

visibilidade e representatividade. 

Precisamos buscar por nossos direitos constantemente e desafiar a sociedade com nossa 

rebeldia, mostrando-lhes que usaremos as roupas que quisermos e que isso não dá o direito de 

alguém tocar o nosso corpo. 

Quando disserem para nos calarmos, quando falarem que nossa luta não importa, gritaremos 

para sermos ouvidas. Se tentarem nos encaixar em padrões, desmantelaremos esse sistema. Se nos 

chamarem de frágeis, fracas, inferiores, não nos abalaremos, pois sabemos de nossas capacidades. 

 

Seremos milhões de Marias, de Marielles. 

 

Seremos a força feminina que este país nunca viu, porque não somos frágeis, tampouco 

objetos nessa sociedade que nos ridiculariza. Somos mulheres, fortes, capazes, lindas, inteligentes, 

empoderadas, donas de nosso corpo e nossa mente e não podemos (nem devemos), de forma 

alguma, aceitar menos do que merecemos. Isso vale para o dinheiro, para o amor e principalmente 

para o respeito. Juntas seremos mais fortes, legitimando essa luta que não é só minha ou sua, mas de 

todas nós. 
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Capítulo 2 

MULHER, TODOS OS DIAS SÃO SEUS 

 

Jéssie Marielle Ribeiro da Silva 

 

8 de março. Uma data que reflete a importância da luta pela igualdade de gênero, resultada de 

uma série de fatos, lutas e reivindicações que visa trazer visibilidade às mulheres, mas que é utilizada 

pelo sexo oposto como um meio hipócrita de mascarar as atitudes machistas que permeiam na 

sociedade todos os dias. 

Neste dia elas são lembradas, elogiadas, amadas. Nos outros 364, são estupradas, 

espancadas, mortas. Se em 8 de março as declarações em redes sociais enfatizam a importância da 

mulher e elas são parabenizadas pelo seu papel social, nos outros dias do ano, elas sofrem pelo 

mesmo motivo. 

Mulher. Não importa sua profissão, cor, idade, estatura ou classe social. Mulher que luta, 

mulher guerreira. Empoderada. Feminista ou não. Solteira ou casada. Independentemente de suas 

características, toda mulher carrega consigo a dificuldade de nascer em um país majoritariamente 

machista e misógino. 

Ser mulher é lutar constantemente para adquirir direitos há muito tempo garantidos aos 

homens. É protestar para ter direito sobre o próprio corpo e ter que gritar para ser ouvida. 

Ser mulher é dizer muitos “nãos” e ainda assim ter seus desejos desrespeitados. É ser tratada 

como objeto e crescer ouvindo o que deve ou não fazer com sua vida e seu corpo, como se não fosse 

capaz de escolher o próprio destino. 

Ser mulher é ser responsável pela violação do próprio corpo, ser condenada, culpada pela 

própria falta de sorte, até porque se “estivesse em casa e bem vestida, isso não aconteceria”. 

Ser mulher é ser considerada frágil, fraca, inferior. É perceber que sua vida não importa em 

uma sociedade doente que justifica os altos índices de assédios, abusos e feminicídios nas atitudes da 

vítima, e nunca do agressor. 

Ser mulher é aprender desde muito nova que deve se submeter as vontades do marido e que 

seu papel social é ser mãe. Ninguém lhe pergunta se deseja se casar ou ter filhos, seria blasfêmia 

contrariar a tradicionalidade social. Portanto, ser mulher é também passar a vida toda tentando provar 

a si e aos outros de que é capaz de muito mais. 
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Ser mulher é derrubar as bases arcaicas diariamente, se impor diante daquilo que acredita ser 

errado e ouvir: “nossa, está de TPM?”, como se suas atitudes só se baseassem em hormônios. 

Ser mulher é não ter segurança na rua, no ônibus, no trabalho, na escola e muitas vezes nem 

em casa. É não desistir de seus objetivos, mesmo com os obstáculos impostos pela sociedade. 

Ser mulher, antes de tudo, é ser forte. Ser considerada frágil e provar diariamente que 

fragilidade não é uma característica sua. É calar as vozes machistas, é superar a si mesma, descobrir 

que sempre pode ir além e destituir padrões que não incentivam o respeito as diferenças. 

Mulher, 8 de março é seu dia assim como os outros 364 dias do ano. Não espere uma data 

específica para receber o respeito e a visibilidade que você merece. A luta continua, em cada assédio 

na rua que te faça sentir-se desconfortável, em cada toque ao seu corpo sem autorização, em cada 

palavra machista que exija que você iniba seus desejos e sonhos. 

Mulher, os estereótipos que te perseguem não te definem, não permita que sua vida vire 

apenas estatística em manchete de jornal. Não se torne clandestina na sua própria história. Não se 

cale, não se esconda. Você é forte, você é incrível. Acredite, o mundo todo pode ser seu! 
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Capítulo 3 

NO CALDEIRÃO DAS BRUXAS: O OFÍCIO DE MULHERES COMO FORMA DE (RE)PENSAR O 

ENSINO DE QUÍMICA NO ANTROPOCENO 

 

Bruna Adriane Fary 

Angela Marta Pereira das Dores Savioli 

 

Este texto trata a respeito das urgências de pensar em um Ensino de Química junto à 

problemática do Antropoceno. Tem como objetivo elucidar técnicas, práticas e políticas oriundas das 

possibilidades que os ofícios de mulheres oferecem nos modos de consumo de si e da natureza. Os 

resultados estão no caldeirão das Bruxas: é nele que se encontra o domínio da manipulação, do 

artesanato e cuidado com a natureza e com o feminino. No caldeirão é possível transformar a natureza 

e transformar a si mesma, contribuindo para refletir em modos de ensinar e aprender química na 

urgência do Antropoceno, a era em que os humanos são considerados uma força geológica.   

As notícias divulgadas pelas mídias, mostram, a cada ano, que nosso planeta alcança cada 

vez mais cedo o dia da Sobrecarga da Terra1. Essa sobrecarga significa que a capacidade que o 

planeta tem de regenerar o que é extraído e explorado, tanto da superfície quanto de camadas mais 

internas, tem diminuído, ano após ano.  

O tema da crise ambiental planetária, no Brasil, tem suas discussões ainda tímidas e, em 

muitas situações, negligenciadas pelos órgãos públicos, elites dominantes e meios de comunicação de 

massa. Nota-se então, alguns acontecimentos contemporâneos e sintomáticos, de cunho ambiental, 

como: as aprovações em massa de novos agrotóxicos, queimadas em regiões amazônicas, vazamento 

de petróleo na costa nordestina, rompimento de barragens contendo rejeitos de minérios de ferro e 

alumínio que geram grandes contaminações e impactos ambientais, além de gerarem danos sociais. 

Tais problemas que ocorreram em um curto intervalo de tempo, demonstram a capacidade de 

alteração da Terra por meio de ações humanas. Ou seja, as atividades realizadas pela força de 

trabalho de homens e mulheres se tornam um fator determinante na estrutura biogeoquímica da Terra. 

Esta é uma situação preocupante em um país como o Brasil, de grandes dimensões geográficas e 

                                                           
1
 https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobrecarga-da-terra-entenda  

https://www.terra.com.br/noticias/dia-da-sobrecarga-da-terra-chega-mais-cedo-em-
2018,e5111ef929d5212107817fbbcd55d3bbu7ntpb34.html 
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/dia-da-sobrecarga-da-terra-humanidade-ja-
esgotou-recursos-em-2019,39351dfa36b12a2dc84da210efa38dd16i42bmbx.html 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/29/sobrecarga-da-terra-2019-planeta-atinge-esgotamento-
de-recursos-naturais-mais-cedo-em-toda-a-serie-historica.ghtml 
 

https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobrecarga-da-terra-entenda
https://www.terra.com.br/noticias/dia-da-sobrecarga-da-terra-chega-mais-cedo-em-2018,e5111ef929d5212107817fbbcd55d3bbu7ntpb34.html
https://www.terra.com.br/noticias/dia-da-sobrecarga-da-terra-chega-mais-cedo-em-2018,e5111ef929d5212107817fbbcd55d3bbu7ntpb34.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/dia-da-sobrecarga-da-terra-humanidade-ja-esgotou-recursos-em-2019,39351dfa36b12a2dc84da210efa38dd16i42bmbx.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/dia-da-sobrecarga-da-terra-humanidade-ja-esgotou-recursos-em-2019,39351dfa36b12a2dc84da210efa38dd16i42bmbx.html
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/29/sobrecarga-da-terra-2019-planeta-atinge-esgotamento-de-recursos-naturais-mais-cedo-em-toda-a-serie-historica.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/29/sobrecarga-da-terra-2019-planeta-atinge-esgotamento-de-recursos-naturais-mais-cedo-em-toda-a-serie-historica.ghtml
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econômicas, em que mudanças climáticas cresceram constantemente nas últimas décadas 

(DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO; LATOUR, 2014) 

Essa força, oriunda das ações humanas imersas no meio ambiente, apresentam-se como uma 

força geológica, que a humanidade exerce com seus modos de produção de ciência e tecnologia e, 

consumo da natureza. A essa força, com a capacidade de alterar cenários geológicos, que Paul 

Crutzen, vencedor do Nobel em química por seus trabalhos envolvendo a química da atmosfera e a 

decomposição do ozônio, populariza o conceito de Antropoceno (CRUTZEN & STOERMER, 2000; 

CRUTZEN, 2002).  O conceito ganha notoriedade por ser uma época geológica afetada pela força 

humana, ao contrário de todas as outras épocas geológicas, como o Holoceno, que perdura por cerca 

de onze mil anos, em que as condições climáticas foram favoráveis ao desenvolvimento de técnicas 

agrícolas, criação de cidades, etc.   

O termo Antropoceno ainda aparece como controverso no meio científico. No ano de 2020 

ocorrerá o 36° Congresso Geológico Internacional, na Índia (Nova Deli), para discutir a oficialização do 

termo como era geológica.   

As atividades humanas, no que tange ao meio ambiente, são capazes de alterar de forma 

decisiva o equilíbrio biogeoquímico do planeta. E de que forma podemos resistir a tais alterações? 

Como ensinar Química frente a esses desafios? 

 Nesse sentido, é que pensamos em resistir à essa barbárie que se aproxima, como teoriza 

Isabelle Stengers (2015), e (re)aprender a arte de ter cuidado com nosso planeta. Dessa forma, 

enquanto mulheres, professoras e pesquisadoras, nos questionamos: De quais formas podemos, por 

meio do Ensino de Química, encontrar espaços de discussão e ação para garantir a Terra como um 

espaço habitável para a humanidade? Quais práticas, técnicas e políticas precisamos aprender e 

ensinar para construir um espaço mais harmônico e menos capturado pela exploração de si e da 

natureza? Com quem podemos (re)pensar e (re)aprender alternativas para com o cuidado com o 

planeta, com Gaia, nossa mãe Terra? 

É por meio de tais questões que encontramos alento em algumas práticas, técnicas e políticas 

inspiradas em alguns ofícios realizados por mulheres da cidade de Londrina, norte do Paraná.  

É necessário dilatar nosso entendimento político, social, econômico, ambiental e educacional, 

se quisermos sobreviver e garantir um mundo habitável. Essa garantia ocorre a partir do momento em 

que estabelecemos uma convivência mais harmoniosa entre os modos de produção da ciência e da 

tecnológica, em relação aos efeitos dessas produções, quanto ao cuidado com a biodiversidade, 

atmosfera, rios e oceanos. 
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Parece essencial, neste sentido, problematizar o consumo e o conhecimento acerca de 

algumas questões ambientais por meio do Ensino de Ciências/Química e pensar iniciativas que 

resistam e subvertam as práticas de produção e consumo no Antropoceno.  

Para dar conta das questões que nos movem, em relação a problemática ambiental, como 

exemplo, aos usos e contaminações de agrotóxicos e polímeros sintéticos (plásticos). Encontramos 

espaços de discussão e inspiração articuladas às práticas, técnicas e políticas de mulheres, que 

produzem alternativas ao consumo de plásticos e agrotóxicos. Essas alternativas se mostram como 

formas de pensar em uma outra forma de aprender e ensinar química, que possui tanto um apelo 

político e coletivo, quanto formas de desestabilização da ciência hegemônica, institucionalizada e 

antropocêntrica. 

Tais alternativas permeiam ofícios de mulheres que propõem outros modos de consumo: a 

cosmetologia natural e a agroecologia. Essas práticas outras de consumo prezam pelo cuidado de si e 

da natureza, modos menos impactantes para a era do Antropoceno. Técnicas que desestabilizam os 

grandes laboratórios de desenvolvimento de produtos de higiene pessoal e estética, e também, do uso 

agressivo de agrotóxicos, como é o caso da cosmetologia natural e da agroecologia, formas de 

(re)aprender a olhar para o meio ambiente, ou o ambiente inteiro, ao considerarmos uma visão 

holística do impacto do nosso consumo sob a Terra. Essas práticas e técnicas convergem para uma, 

ou várias políticas. Políticas que interferem no consumo de si e da natureza. Muito mais do que 

contaminar a natureza com produtos à base, ou contendo alguma quantidade de polímeros sintéticos, 

os plásticos, contaminamos nossos corpos, hibridizamos nossas existências físicas com essas 

substâncias. Substâncias que possuem, muitas delas, um alto grau de toxicidade para o corpo e para o 

Antropoceno.  

Além desse exemplo, desse outro modo de viver em tempos de sobrecarga e na era do 

Antropoceno, podemos questionar a quantidade de agrotóxicos que nos rondam, sejam presentes nos 

alimentos, na água, nos rios, ou nas políticas públicas que aprovam tais substâncias para uso em 

monoculturas. A monocultura, dentre várias de suas problemáticas, induz a natureza a voltar-se contra 

si, portanto, contra nós, pois há um desequilíbrio em plantar uma só cultura, seja ela de trigo, soja, ou 

milho. Para natureza a mensagem de crescer uma só cultura em um determinado espaço geográfico é 

uma ameaça, e a necessidade dos agrotóxicos, para combater o que se chama de “pragas” (vidas de 

insetos que tentam combater esse descontrole, desequilíbrio), se faz quase que indispensável. Como 

um respiro de possível, há mulheres que pensam em retornar ao orgânico, a práticas como a 

agroecologia. A agroecologia é uma forma outra de se pensar a produção e o consumo de si e da 

natureza, uma vez que se preza pelo equilíbrio e harmonia, pelo plantio de várias culturas de 
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alimentos. Tal prática e técnica, inclusive, é capaz de produzir alimentos mais ricos em valor 

nutricional, pois prioriza um solo fértil para crescimento espontâneo de determinadas culturas.   

O leitor pode se questionar: mas e a capacidade de regeneração da Terra não daria conta de 

demandas como essas? A resposta é que o dia da sobrecarga chega a cada ano mais cedo. E é o que 

nós mulheres e educadoras, preocupadas com um ensino de química, ambiental, crítico, humano e 

sensível, buscamos levantar. 

Como desafia Isabelle Stengers (2017, p.15), frente às consequências ambientais do 

crescimento econômico, entendemos que o Ensino de Química é um espaço para explorar: 

 

Conexões com novas potências de agir, sentir, imaginar e pensar [...] trair o papel 
de consumidores confiantes que nos é atribuído. Ou seja, o que significa entrar em 
guerra contra o que atribui esse papel de aprender, concretamente, a reinventar 
modos de produção e cooperação que escapem às evidências do crescimento e da 
competição.  

 

Essas conexões, são capazes, portanto, de suscitar a perplexidade ou incômodo necessário 

diante da exploração descontrolada dos recursos da Terra. Nesse sentido, o Ensino de Química pode 

ser um espaço para rever, repensar e questionar a ideia de desenvolvimento e crescimento científico e 

econômico, no Antropoceno. Além de ser um espaço educacional para aprender e ensinar outros 

modos de consumo de si e da natureza, por meio da lição de cuidado que mulheres inspiram a cultivar 

com a natureza e nossos corpos.  

Sendo assim, os ingredientes estão no caldeirão da Bruxa: é nele que se encontra o domínio 

da manipulação, do artesanato e cuidado com a natureza e com o feminino, contribuindo para refletir 

em modos de ensinar e aprender química na urgência do Antropoceno, a era em que os humanos são 

considerados uma força geológica. 
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Capítulo 1 

A PASSIVA1 

Lucas de Matos de Oliveira 

 

Por que você é tão passiva? 

Tem que sempre deixar as outras fazerem antes? 

Você espera que ele te aprove, pra então notar que é bonita 

Você é 

Não percebe por causa da sua passividade 

Os seus julgamentos te fazem se perder 

E aquele garoto que te valoriza, e reconhece sua beleza 

Você não liga, porque ele não é bom o bastante pra você 

Garota deixa de ser passiva, comece a se importar com tudo o que faz 

Garota, essa indiferença não deixa mostrar o seu coração 

Por que você é tão insegura? 

Não consegue ser quem realmente é? 

Você pensa que é inferior, diante dos homens que te cercam 

Você não é 

Não se sinta menos por ser uma mulher, a diferença não importa 

Eu sei, eu reconheço as dificuldades, mas o que vai ser, sem tentar? 

As pessoas que te ofenderam e humilharam não te merecem 

O que você acha interessante nelas, se te tratam dessa forma? 

Garota, essa insegurança, só te atrapalha de conseguir o que quer 

Garota, não sinta vergonha, mostre quem você realmente é 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  O poema também se trata de uma letra de música do mesmo autor. 
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Capítulo 2 

A VOZ 

Paulo Alex Nascimento de Lima 
Samuel da Silva Marques 

 

Ao longe, ouço uma voz chamando nossos nomes. 

Não é a voz de um homem, 

Nem de uma criança 

Tampouco de um velho, 

A voz é de uma mulher! 

 

Ou melhor, não apenas de uma, 

Mas sim de várias mulheres. 

Mulheres que querem se fazer ouvidas, 

Que não temem a censura de uma ditadura, 

Que não aceitam mais a dor causada por seus agressores, 

Que não querem mais ser ignoradas por essa sociedade equivocada. 

Essas mulheres estão nos chamando. 

 

Elas querem mais que nosso apoio, querem nossa ajuda, 

Na luta diária que têm de encarar, 

Para cada inimigo que têm de enfrentar, 

Para um grito de liberdade finalmente ecoar. 

 

Vão mulheres de todos os lugares, de todas as cores, de todas idades, 

Lutem com garra, 

Lutem como guerreiras que são. 

A luta de vocês agora é nossa também. 

Juntos somos fortes, unidos venceremos, 

Mulheres, com vocês, até o fim, lutaremos. 
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Capítulo 3 

BELA MENINA 

Laize Almeida de Oliveira 

Todos os dias quando o sol no horizonte começava a se guardar, 

Lá vinha ela 

Bela menina em seu banquinho se sentar 

Esperava bela menina,  

Sua condução, 

Que passasse vam,  

Que passasse ônibus 

Uma carona apenas desejava pegar 

A noite começava dá sinais  

De que sua estadia seria escura 

E isso amedrontava bela menina ficar 

Esperava serena um sorriso a cativar 

De quem tinha certeza  

Que pela aquela estrada iria passar 

Sua companhia era o vento 

Que em seus longos cabelos negros  

Vinham sussurrar 

De um lado 

E do outro  

Passava seu lindo rosto a tocar 

Seu toque era macio  

Era sutil 

Uma brisa leve  

A fazia pestanejar 

Sua companhia era o sol 

Com seus raios a lhe iluminar 

Vestígios dourados ressoavam 

Em seus olhos que a longe 

Lá no fundo da estrada  

Vinham a admirar 

Lá se vai bela menina 

Sua condução não demora chegar 
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Ansiosa espera a hora 

Em que em sua casa venha estar 

Mais um dia se foi 

Foi meu sol lá longe morar 

Foste tu bandido vento 

Que o meu amor levou 

Pra longe de mim 

A lua vai chegando  

Com sua sombria noite 

Bela menina já não está 

Mais logo chega outro dia 

O sol nasce 

E daqui a pouco já vai nos deixar 

Venha logo bela menina 

Para em seu banquinho sentar 

A noite foi longa 

Há quanto já esperava em lhe admirar 
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Capítulo 4 

DESFILE DO EU MULHER 

Nathália Rinaldi 
 

Eu tenho uma pinta no seio 
e isso não quer dizer nada 

mas poderia 
 

reparo meu seio 
e a pinta que tenho no seio 

enquanto escrevo nua 
 

me distraio em palavras sem fim 
e em como meu corpo reage 

a cada uma delas 
 

escrever nua é um privilégio 
é ter para si 

um teto todo seu 
 

observo meu corpo 
meu texto 

minhas marcas 
 

ouço o movimento das ruas 
das vozes que não imaginam 
que tenho uma pinta no seio 

 
e que é no esquerdo. 

 
 
* 
 
 

abro as pernas 
e começo a cortar 
são meus pelos 

que coloco nesse envelope 
enquanto te imagino 

descobrindo 
 

- o poema é um acontecimento 
 
 
* 
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eu não sou eu o mês inteiro: 
a lua muda 

e eu mudo com ela, 
meu sangue vem 

- ou não vem - 
e eu mudo com ele. 

 
 
* 
 
 

Poeta bêbada apaixonada 
 

sou uma mulher 
e pego o copo 
encho o copo 

escrevo 
 

sou uma mulher 
e pego o cinzeiro 

e acendo o cigarro 
esvazio 

 
sou uma mulher 
e abro o caderno 

e pego o lápis 
trago 

 
abro o copo 

pego o caderno 
acendo o cinzeiro 

encho o lápis 
 

sento 
bebo 
risco 

 
sou uma mulher 

sou uma mulher apaixonada. 
 
 
* 
 
 

Uma releitura de Ana Cristina Cesar 
 

eu tenho um pensamento 
eu não tenho sentido nada 
é uma frase em cada linha 
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o golpe do exercício das memórias tijucanas 
conde de bonfim ao meio-dia não 

biografemas espalhados em reunião 
uma mulher 

 
eu tenho uma ideia 

eu não tenho a menor ideia 
uma frase em cada linha. um golpe de exercício 

memórias de Copacabana Santa Clara às três da tarde 
autobiografia. Não, biografia 

mulher 
(ana c.) 
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Capítulo 5 

DIREITO DA MULHER 
 

Luise Basso Richetti 

 
 

Ela sonhava em ter 

A carteira assinada 

Crescer sem a dor 

Ser uma moça formada 

Mas a onda de tragédia 

Age junto com o azar 

Pobre menina, foi acabada 

Sem ao menos tentar 

Aconteceu no breu 

Em feixes de escuridão 

Os sonhos foram levados 

Assim como a compaixão 

Menina violentada 

Sem dó nem piedade 

Conheceu a verdade 

Um mundo só de maldade 

Sentiu na pele 

O medo de toda mulher 

Que segue ordens do machista 

Sem ao menos escolher 

Pode me chamar de protestante 

Frágil, louca ou feminista 

Só não vem reclamar quando 

Sua filha nunca mais for vista 

Dor e desespero 

Medo no coração 

Bem vindos a realidade 

De mulheres em milhão 
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Capítulo 6 

ELA SONHA 

Miller Brito dos Santos 

 

Que da escada não possa cair, 

Não ser a dona do lar 

Que dele se torna a escrava, 

Sonha em sonhar seus sonhos, 

Não mais submissa, 

Que o cinto perca o símbolo 

De massacre e dor. 

 

Sonha em não ser estatística criminal, 

Não quer ser notícia de jornal, 

Quer ser estrela, quer ser comum, 

Ela sonha em poder ser ela, 

Liberdade aos sonhos, 

Gaiola aos monstros. 
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Capítulo 7 

FILHA DE BRUXA 

 

Indy Sales 

 

Há noite em seu olhar, 

Põe-se a sorrir para a lua, 

Um gato preto dorme em seus pés. 

 

Regue as plantas 

Do seu jardim escuro, 

Viva ao ar livre e faça oferendas, 

Filha de bruxa. 

 

Canto, música, 

Cheiro de incenso, 

Velas que queimam 

E acendem seu olhar... 

Filha de bruxa, 

A noite repousa em ti. 

 

A Deusa-Terra te nina, 

Bruxa menina, 

Erva e cristal, 

Segue sua sina 

Com alecrim e arruda. 

 

Leve a vida assim, 

Nômade cigana, 

Sua jornada não tem fim 

Se a natureza te chama, 

Sorria e aprenda enfim 

A amar quem te ama. 

 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 407 

 

Capítulo 8 

GIRL POWER 
 

Vanessa Frandulice Palazzini 
 

Garota levanta a cabeça, 

Você não é apenas uma folha caída no chão, 

Você é muito mais… 

Muito mais bela, 

Muito mais confiante, 

Muito mais esperta, 

Muito mais você mesma, 

Muito mais POWER. 

Jamais tenha medo de se expressar, 

Jamais tenha medo de ser quem você é. 

Nunca deixe que as pessoas te façam mal, 

Nunca deixe que te ponham para baixo. 

Você é você e sem essa de mimimi, you shouldn't care about things that will make you upset. 

Sempre digo que, se o ser ao seu lado te prejudica, é porque você deve se afastar. Seres tóxicos não te 

ajudam a evoluir, pelo contrário, te retrocedem. Então, seja livre e viva la vida! 
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Capítulo 9 

MULHER DO SÉCULO XXI 

Adriana dos Santos Vieira 
 

Ser mulher é encantar do universo até o mar 

É lutar por direitos até a Constituição Promulgar 

É levantar uma bandeira com brilho no olhar 

Buscar sonhos que muitos tentaram apagar 

As Sufragistas são exemplos de uma coragem espetacular 

Hoje, graças a força dessas mulheres é possível votar 

O patriarcado neste século perdeu o seu lugar 

Pois o Direito Penal veio a incriminar todo aquele que nos maltratar 

Nesta luta a união de muitas andorinhas fez o mundo nos enxergar 

Como seres humanos a quem se deve respeitar 

No Código Penal está disposto que é crime nos matar 

E sua consequência são 30 anos a penar 

Numa penitenciária onde talvez o homem reflita que mulher não foi feita para apanhar 

Assédio sexual também não é legal 

Quem não respeita meu corpo age como um animal 

Durante séculos nossos direitos foram deixados pra lá 

Mas hoje a violência obstétrica também foi reconhecida como algo que não pode continuar 

Nossa dignidade está sendo reestabelecida e isso não podemos negar 

A cada lágrima perdida aprendemos o que significa lutar 

A violência doméstica tem lei específica para nos ajudar 

Porém para isso, Maria da Penha precisou sofrer na carne agressões dentro do seu lar 

E com muita coragem foi ao Planalto se emponderar 

Discar 180 hoje é mais uma conquista secular 

Que Deus nos permita ainda muitas vitórias comemorar 
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Capítulo 10 

MULHER: FRUTO DO UNIVERSO! SEMENTE DA VIDA! 

Lude Elim 

 

Mulher: que desta terra surge 

Que emerge energia e força 

Mulher: Fruto do Universo 

Seu corpo é luz 

Seu sangue fertiliza 

Suas pernas raízes 

Seus braços, troncos que abraçam o mundo 

Suas mãos sementes que semeiam a vida 

Mulher anciã, ancestral de nossos filhos, 

carrega em seu ventre nossa origem, a história da humanidade. 

Mulher: que pare, que pulsa, que planta e colhe - o Sopro Divino, o Espírito e a Alma 

Mulher: Sagrada, Etérea 

Sua voz ecoa aos ventos: levando sobrevivência, resistência, existência 

Mulher: seu símbolo materno é soror; é afeto; é cura, renovação, elevação... 

Pudera o mundo ser governado por mulheres a paz reinaria, o amor transcenderia em um ciclo eterno a cada 

Lua numa constante harmonia. 
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Capítulo 11 

MULHER QUE PASSA 

Aline Rocha de Jesus 

 

Ela passa  

Passa a roupa  

Passa o café  

Passa o batom 

Passa o perfume 

Passa o olho no filho 

Passa a mão no celular  

Passa as notícias  

Passa um e-mail 

                     feliz 
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Capítulo 12 

MULHER XXI 

Otávio Augusto G. Pimenta 

Numa noite estrelada  

Em uma longa calçada  

A jovem andava  

E felicidade irradiava. 

 

Tudo corria bem  

E a lua a guiava  

Até que um servo de salém  

Filho da escuridão  

Deu-lhe o beijo da morte. 

 

Lua vai, Lua vem  

A indecisão tomou conta.  

Ficar com a semente do futuro?  

Ou remover a semente do desespero? 

 

Uma decisão ela tomou  

Uma vida pela outra ela trocou.  

Errada? Certa?  

Não cabe a você decidir. 

 

Lua vai Lua vem  

A sociedade erra  

E erra  

Mas esquece,  

Onde tudo começa. 
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Capítulo 13 

MULHER 

Cassandra Eliane Figueirêdo Dias 

 

De mim, todos os desejos são banidos 

Todos os sonhos podados 

Toda liberdade tolhida 

Todos os caminhos vigiados. 

 

Nada em mim tem talento 

Exceto a minha sedução. 

Somos a metade do que nos deram 

E aind’Adão. 

 

Agimos por meio dos outros 

Espécie fácil de manipulação. 

Que triste que entre nós mesmas 

Reforcemos esta visão. 

 

Mais que mudança de linguagem 

Mudança de atitude! 

Sou o que eu quiser ser 

Minha consciência em meu poder 

Sensibilidade e inquietude! 
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Capítulo 14 

MULHERES FORTES 

Sirlene Cristina Aliane 

 

Atualmente as mulheres 

tem desempenhado múltiplas funções, 

são donas de casa, mães, 

desempenham papéis profissionais 

diversos na sociedade, 

são verdadeiros pilares sociais, 

dinâmicas e práticas, 

mulheres fortes. 

 

As mulheres são doces 

como o mel, 

suave como as flores e 

fortes como leoas, 

as mulheres são dotadas 

de qualidades que 

as destacam na casa, 

no trabalho e por 

todos os lugares onde 

elas convivem 

deixando sua marca, 

deixando seu perfume. 
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Capítulo 15 

MULHERES 
 

Éverton de Jesus Tavares  

 

Achei que falar sobre mulheres seria uma tarefa fácil, 

Mas me perdi diante dos milhares de elogios, 

Que esta belas e esculta mulheres, 

Deveriam receber como recompensa, 

Por embelezar o nosso dia-a-dia. 

Ah! Se eu falasse só de beleza, 

Ainda sim seria muitos os elogios, 

Mas estas guerreiras, 

Tem muito mais que só um rostinho bonito. 

Mulheres brasileiras, 

Mulheres estrangeiras, 

Mulheres do mundo inteiro... 

Guerreiras, por lutarem sempre, 

Em busca dos seus direitos. 

Logo elas, 

Que se assemelham a jardins, 

Compostos pelas mais lindas flores ja vistas, 

Com seus perfumes, se assemelham a serafins. 

E como forma de louvor, 

Eternizo a mulher, 

Nesse belos versos, 

Com a intenção de que se espalhe pelo mundo. 

E acabe essa injustiça, 

Contra o ser mais belo, 

Desse mundo. 
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Capítulo 16 

PESADELO FEMININO 
 

Sthefanny Krause 

 
 

Passo minha mão em seus cabelos fio por fio 

Sinto suas histórias 

Desço para sua mandíbula 

Viro uma curva, paro em um beco sem saída 

Aperto minha mão em seu queixo 

Sinto o desespero 

Sigo para sua bochecha 

Começo a correr 

Encontro sua cintura 

Faço uma volta 

Seguro com precisão 

Não adianta correr 

Puxo com força 

Me perco em meio ao caos 

Toco em seu corpo como se fosse meu 

Olho para o céu vermelho 

Acabo minha assinatura 

Viro meu rosto 

Largo no chão 

Me transformo. Me mato. 
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Capítulo 17 

QUEM É ELA? 

Paulo Alex Nascimento de Lima 

 

Ela é linda! O sorriso, o cabelo, o jeito de ser. 

Ah... Mas sabe o que ela pensa? Que ele não valoriza isso. Ela pensa que não é importante para ele, mas, na 

verdade, para ele, conversar com ela é um calmante, ver que ela está bem é um alívio. 

Em alguns momentos, ela é indescritível. Adora um silêncio. E ele? Tenta decifrar o que ela pensa. Às vezes, 

ela está mal pra caramba e, mais uma vez, para ele, o que importa é que ela esteja feliz. 

Ela é a droga que mais vicia, a bebida que mais embriaga. Ela é tão bela quanto a Iracema, de Alencar, tão 

sonhadora quanto a Alice, de Caroll, e tão misteriosa quanto o Sherlock, de Conan Doyle. Ela é assim: única. E 

o sonho dele? Entrar no "mundo das maravilhas", desvendar todos os mistérios e responder à pergunta mais 

intrigante: quem é ela? Quem é ela? 
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Capítulo 18 

TU ÉS, MULHER! 

Islane Silva de Sousa 

 

Mulher, quem és tu que me seduz? 

Com seus olhos de mistérios, sejam negros, verdes ou azuis 

Quem és tu, que tão cheia de luz 

Aos distantes caminhos me conduz! 

És menina ainda, embora seja mulher 

Tem em si força do ser que sabe o que quer 

E no balanço das suas curvas, exala sua fé 

Fé guerreira, de mãe ou da filha que recebe um cafuné 

Ah mulher 

Tu és o brilho e as cores do mundo 

Tens o riso que ilumina 

Embriaga com um perfume que alucina 

E faz mergulhar no sonho profundo 

Mulher, feita da costela de Adão 

Dizem que és frágil e precisa de proteção 

Mal sabem eles, que nesse coração 

Habita a intensidade de um furacão. 

Tu és, Mulher 

Criação sedenta que não se afugenta 

Sempre com força, nunca desiste, e à dor resiste, 

Que não se lamenta, que enfrenta, ... se reinventa 

E, embora triste 

Sempre persiste. 
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Capítulo 19 

TUDO ACABA 

 

Fabiana Oliveira Barroso 

Quando eu dei por mim, eu já não era eu. 

Aquela mulher cheia de vida havia ido para outro lugar 

Dando espaço para uma outra que já não via sentido em ser. 

Era tudo nebuloso, frio e sem vida. 

Aquela mulher se foi e nunca mais voltará 

Nunca mais será a mesma 

Será sempre outra. 

É cruel, tudo acaba. 

Eu acabei. 
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Capítulo 20 

A CARTA DE UMA MULHER PARA UMA MULHER 

Thais Martins 

Mulher, 

Isso. Você mesma. 

Você que sofre(u) sexismo, assédio, abuso ou nada disso. 

Você que escolheu casar com um velho, com alguém da mesma idade,  

Com alguém mais jovem ou até mesmo com outra mulher. 

Você que escolheu a vida religiosa e milita por causas missionárias.  

Você que escolheu ficar solteira e curtir adoidado.  

Você que escolheu esperar.  

Você que simplesmente não quer se relacionar. 

Você que, sendo filha de pais financeiramente abastados,  

Deu continuidade ao negócio deles e administra a fortuna da família.  

Você que, sendo pobre, resolveu ir à luta,  

Estudar e tentar, com garra, um futuro melhor.  

Você que, sendo filha de uma família inteira que segue, tradicionalmente,  

A mesma profissão, 

Pensou fora do quadrado e mergulhou numa profissão só sua. 

Você que usa a cor de roupa que bem entender,  

Você que tem qualquer cor de pele que seja,  

Você que professa o credo que quiser -  

Ou não professa credo algum porque não é obrigada! 

 

Você que tem o cabelo que tiver  

Curto, médio, comprido, liso, alisado, raspado, black, colorido,  

Sendo sua etnia qual for. 

Você que, profissionalmente, canta e/ou toca qualquer ritmo que queira,  

Se está ou não engajada em causas sociais,  

Se fala ou não mais de um idioma,  

Se trabalha fora e busca uma carreira 

Ou se está realizada sendo mãe e dona de casa,  

Ou se está feliz em profissões ditas mais simples. 

Você que sozinha foi lá, fez e aconteceu.  

Ou você que foi ajudada por alguém.  
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Você que dividiu a vitória com alguém  

Ou você que só ficou nos bastidores das vitórias,  

Ajudando por trás das cortinas, por escolha ou por imposição  

(porque nem sempre a vida é justa). 

Você que segue linha ideológica feminista ou não.  

Você que é de esquerda, centro ou direita. 

 

Seja você a mulher que subiu a rampa do Planalto como presidente,  

Ou a que discursou em libras na posse do teu marido presidente,  

Ou a que só "fez teu papel de dormir com ele",  

Ou a que o denunciou por maus tratos e tem uma lei com teu nome,  

Ou a anônima que contribui economicamente para o país crescer  

Ou a que, sendo dona de casa e mãe,  

Busca criar cidadãos melhores para o mundo. 

Eu me importo com você! 

Você, mulher, aplauso e total reconhecimento,  

Não importa qual seja para as pessoas o tamanho e a eloquência da tua vitória. 

Você merece o mais profundo respeito, solidariedade e sinceros abraços. 
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Capítulo 1 

2015, O ANO DA MINHA MUDANÇA 

 

Geysa Nunes de Souza Tartari  

 

Antes de 2015 iniciar, já prometia ser o ano da mudança, da virada, da transformação. Ao menos, era 

o que os posts nas redes sociais diziam.  

Lendo todas estas postagens nas redes sociais, me sobreveio uma dúvida, um filme passava em 

minha mente, completaria 29 anos de idade em 2015, os 30 estavam próximos, e eu, o que vivi? Existia algo 

que pudesse me orgulhar?  

Desde criança acreditava que aos 30 anos teria um emprego estável, uma casa, filhos, um casamento 

bem resolvido, seria obstinada em meus objetivos. A opinião dos outros não me afetaria, saberia quem eu era, 

e onde desejava chegar. 

Contudo, ao analisar um novo ano, o que mais temia havia me ocorrido, não vivi, não sabia quem era, 

nem do que gostava, meus sonhos... que sonhos... desisti de sonhar, percebi que a pessoa ao meu lado me 

“roubou” de mim mesma. 

Educada em um modelo de que tudo que eu fizesse, certo ou errado, as pessoas estavam observando 

e iriam falar, impediu-me de arriscar, contentava-me com que tinha a frente, não lutava, afinal, escutava quase 

sempre, “se você tentar e der errado, não quero chorando”. 

E com tudo isso, quem eu era? Quais seriam meus gostos? Só fazia o que os outros queriam, para 

agradar e ser aceita.  

A menina doce, meiga, cheia de energia, determinada, de amizade fácil, eclética, carinhosa, prestativa, 

esta pessoa foi aprisionada dentro de uma personalidade que satisfaria a todos, menos ela.  

Neste momento, está menina adormecida queria acordar, sequestrada dentro de uma personalidade 

que não era sua, enxergou uma luz, uma janela, e decidiu que era hora. O ano de 2015 se tornaria o ano de 

mudança, para ela também. 

O novo assusta, a mudança quando depende de nós gera medo. Errei, era preciso admitir, coloquei 

minhas escolhas para encaixar em um padrão, que resultou em abusos, humilhações públicas, agressões 

verbais e físicas, objetos quebrados, amizades perdidas, vida social e carreira profissional inexistente. 

Desenvolvi transtorno de ansiedade, labirintite, enxaqueca, dermatite atópica crônica. Meu corpo pedia 

socorro, e minha alma desfalecia. Tudo isso, consequência do convívio com uma pessoa tóxica. 

Em 2015, Elisa minha filha completaria 5 anos, menina carinhosa, doce e meiga. Porém, trazia em sua 

personalidade o medo, não se arriscava, introspectiva e introvertida, resultado de um pai autoritário e opressor. 
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Desde o nascimento da Elisa, minha motivação para vida mudou, existia um ser que dependia de mim, 

e eu a amava incondicionalmente. Pensando no bem-estar e desenvolvido dela, minha decisão pesou mais 

ainda. 

O primeiro estalo surgiu quando, formada em Serviço Social desde 2013, uma vaga para trabalhar 

como assistente social no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório – Casep, (unidade onde 

adolescentes que cometem ato infracional permanecem 45 dias em restrição de liberdade). 

A entrevista para a vaga foi feita final de fevereiro de 2015, ao sair pelo portão da unidade senti algo 

que me fez olhar para trás, naquele instante soube que nada seria como antes. 

Comecei a trabalhar em março daquele ano na instituição, minha primeira experiência como assistente 

social, que sonho. 

 Um lugar onde minhas informações importavam, eu faria pareceres sobre os atendimentos, minha 

opinião era relevante, eu tinha uma mesa, um carimbo e um registro na minha carteira profissional como 

assistente social. 

Aprendia no dia a dia minhas funções. O trabalho era tenso as vezes, na sua maioria, descontraído. 

Achava divertido chegar em casa e contar as estórias do meu dia, óbvio que ninguém queria ouvir. O que eu 

teria de interessante para falar. Então descobri, que somente no trabalho conseguia ser eu. 

Naquele lugar, alguém chamou minha atenção, atencioso, gentil, educado. Fazia elogios a minha 

pessoa de forma muito respeitosa, parecia que enxergava minha alma, pensava “como ele vê em um mês, o 

que em anos ninguém viu em mim”. Um detalhe, 13 anos mais velho, pensava comigo ainda “sou uma criança 

para ele, deve ser por isso a gentileza”.  

Dizem que o amor é uma questão de escolha, não concordo. Depois de dois meses trabalhando, 

percebi que sentia algo que nunca senti antes.  

“Como meu Deus, você deixou eu me apaixonar, estou presa em uma vida detestável, e agora 

amando outra pessoa”. Essa foi minha prece, que momento desesperador.  

Em maio de 2015, depois de 4 dias longe de casa em um curso de Leader Coach, criei coragem e 

tomei a decisão que mudou para sempre minha história. Por telefone já comuniquei, no retorno pediria o 

divórcio.  

Parecia tão simples, “quero ter controle sobre minha vida, quero ter prazer em voltar para minha casa, 

sem a pressão do inesperado, o que vou encontrar, alguém lúcido ou embriagado, quero que minha filha seja 

livre”. 

Claro que não foi, levou um mês para o ser que devorou minha juventude, sair de casa. Nunca 

esquecerei a paz que senti, quando um dia ao retornar do trabalho, minha casa estava vazia, corri para quarto 



SOBRE MULHERES: AS MELHORES COLETÂNEAS DE 2020 424 

 

e abri o roupeiro, estava vazio. Acabou, retomei a direção da minha vida. Sensação de alívio maravilhosa, eu 

era dona de mim. 

Nesta segunda etapa de transformação comecei o caminho de volta, retornar ao que eu era, mas, 

quem eu era? Precisava descobrir. Não seria fácil. Porém, existia uma pessoa que conseguia enxergar minha 

alma, minhas qualidades. Esta pessoa que queria comigo. 

“Como”? Eu pensava, ele já tem sua própria história, só o admirava e tentava em vão disfarçar o que 

sentia.  

Depois de dois meses que retomei minha vida, o homem gentil que me enxergava como ninguém, 

disse que, o que eu sentia era correspondido, e desejava escrever uma história comigo. Como não acreditava 

em mim, custei a me entregar totalmente, pensava que a qualquer momento ele iria embora. 

No dia 06 de setembro de 2015, depois de 6 meses que o conhecia, apareceu em minha porta, com 

suas malas, dizendo que não aguentava mais viver longe. Eu que não me arriscava por nada, só pensei “vou 

tentar, se não der certo, ao menos, tentei”.  

O que pedir mais, 13 anos mais velho, gentil, carinhoso, atencioso, protetor (eu com 1,52cm e ele com 

1,86cm) moreno, alto, surfista, tocava baixo, e temente a Deus. 

Eu precisava de um tempo para me redescobrir, me conhecer, meus gostos, minhas manias...não 

sabia quem eu era, a estrada do autoconhecimento é árdua, principalmente, quando sugam e desfocam a 

imagem que você tem de si própria.  

Admitir que fui vítima anos de violência doméstica, anos de sofrimento da violência velada, comumente 

existente nos lares, a violência psicológica. Assistente social formada, não queria acreditar que permiti viver 

desta maneira por anos. 

Primeira atitude negação do meu passado. Culpa. Raiva. 

Então, o homem que decidiu dividir uma vida comigo e me ajudar a ser quem eu era, me apresentou 

Deus, pai amoroso, misericordioso, que curou minhas feridas. Também me mostrou, o que era um 

relacionamento saudável, amar e ser amada, ser cuidada, protegida, respeitada, e o principal, poder ter 

opiniões próprias. 

Depois de fazer as pazes com minha história, pude prosseguir. Depois de 2 anos nos casamos, em 

dezembro de 2017, no civil e religioso. Fevereiro de 2018, mudamos de cidade. 

Não namoramos, digo que nos casamos para namorar. Tudo que vivemos é único. Eu que desisti de 

sonhar, hoje posso fazer planos, porque tenho com quem dividi-los, amo estar em casa, amo cada momento 

junto.  

Liberdade, palavra que nunca entendi o significado, porém, hoje vivencio. 

Família, pude proporcionar a minha filha. 
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Empoderamento, eu digo com orgulho que sou empoderada, alguém olhou para mim e disse que eu 

era capaz, insistiu e fez ver meu potencial. 

E os 30 anos? Estou com 33, e tenho tudo que almejava aos 30 conseguir, casa, carro, emprego 

estável, relacionamento saudável.  

Tudo que precisei foi dar o primeiro passo e fazer minha história, 2015 foi o ano da mudança sim, mais 

porque eu fiz a mudança, eu mudei. 
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Capítulo 2 

É PRECISO SER MÃE? 

Leticia Moreira Viesba1 

 

“Navegar é preciso, viver não é preciso” (Fernando Pessoa) 

 

Me lembro de uma aula de literatura, no ensino médio, onde ouvi do professor, pela primeira vez, a 

explicação dessa citação de Fernando Pessoa. O professor contou à turma que, em poucas palavras, o autor 

português relacionou as grandes navegações do século XV com o ato de viver. 

 Na época, a necessidade que havia em investir tempo e bens na navegação, para alcançar novas 

rotas de comércio e a busca por novas terras, mostrava o quanto era fundamental o uso da navegação, era 

preciso navegar. Enquanto todos nós queremos e sabemos nossa necessidade de viver cada dia mais e 

melhor, já dizia outra grande mente: “É preciso saber viver” (Roberto Carlos e Erasmo Carlos). 

Por outro lado, suponho que não deve ser fácil navegar, um amigo me disse esses dias alguns termos 

que fugiam totalmente ao meu dicionário mental, como: sextante, alheta, carta piloto, caturro - os quais, 

imagino, são importantes para a função de capitão, que ele terá em alguns meses. Poderia dizer, então, que 

navegar não é uma ciência exata, dentre todos os termos técnicos ainda existem as tempestades, as correntes 

marítimas, a maré, e deve haver outras tantas, navegar não é fácil, não é nada preciso. E viver? Ah... A vida é 

algo nada certo, nada preciso, e, finalmente, chego ao ponto fundamental desse capítulo... Viver é preciso? 

Sabemos a receita certa de chegar aos 100 anos de idade? Como curar o câncer? É obrigatório, é preciso, nós 

mulheres, gerarmos novas vidas? E quão preciso, exato e seguro é gerar uma vida? 

Escrevendo este capítulo, tenho a intenção de chegar à resposta da pergunta “é preciso ser mãe?” 

dentro de mim espero que durante essa jornada eu chegue o mais perto disso. Mas, como boa professora que 

espero que eu seja, fico feliz se, no mínimo, algumas de vocês, leitoras, alcançarem essas respostas.  

 

Meu relato 

 

Como boa filha única que sou, mulher, cis, hétero(?) e de origem na classe média, eu sabia que em 

algum momento da minha vida deveria ser mãe. Minha avó já me dizia quando era adolescente... “quero ver se 

terá preguiça assim de lavar a louça quando tiver um marido e filhos para cuidar”. Então em algum momento 

conheci um homem, me interessei e nossa história nos levou a decidirmos nos casar. Um tempo depois já 

                                                           
1
 Mestra em Ciências Ambientais, Professora, Feminista e Franciscana. Todo o resto ainda não é preciso. 
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tínhamos nossa casa, nossos diplomas e uma cachorra, como previsto. Me preparando para o próximo passo, 

procurei um pouco de estabilidade financeira, esvaziei um cômodo da casa, comecei a pegar as roupinhas de 

neném que a família estava doando, fiz todos os exames que poderia, li livros e me inscrevi em canais no 

Youtube e fui em frente.  

Até aquele momento eu já tinha entendido que a vida não é perfeita, que a vida não é nada, nadinha 

precisa. Que coisas acontecem sem esperarmos, que pessoas mudam de ideia, que pessoas mentem, 

escondem, desistem e traem. Já tinha entendido que nem todo mundo vive na mesma classe social que eu, 

nem na mesma condição familiar, educacional, nem social.. Eu via esses conhecimentos como mais um ponto 

que me provava que estava pronta para ser mãe, uma mãe consciente das adversidades do mundo, do jeito 

que “tem que ser” uma mãe.  

Na virada de ano eu já desconfiava, no dia 2 de janeiro eu tive a certeza, estava grávida. Aqui 

começamos nossa reflexão, neste momento eu deveria escrever aqui: “Naquele dia me tornei mãe?” Ou... 

“Naquele dia eu sabia que me tornaria mãe?” Ou ainda... “Naquele dia eu meu marido e minha cachorra 

viramos uma família de verdade?”.  Nos próximos dias foram realizados os próximos passos: contar para 

nossos pais, para os amigos, criar um grupo no Whatsapp para as informações em tempo real. E alguns dias 

depois fazer a publicação oficial no Facebook com fotos da cachorra e de sapatinhos de neném. Ok, tudo feito.  

De noite, já cansados de ler e responder e nos emocionar com as muitas respostas que obtivemos nas 

nossas redes sociais, fomos dormir. Nem posso dizer que a noite foi longa, tudo aconteceu em uma fração de 

segundo, não é minha intenção dar detalhes, mas em meio a muitas lágrimas, muito sangue e muita, muita 

preocupação, nosso status tinha mudado. Depois de um dia inteiro de abraços, remédios, igreja, 

questionamentos e pouca conversa, estávamos de novo em casa. Logo, excluímos a ultima publicação que 

ainda estava atraindo as pessoas e fizemos uma nova, dessa vez sem fotos, curta e direta, e não foi nossa 

intenção curtir os comentários.  

Essa nova publicação e os dias que se seguiram nos ensinaram que é algo comum, muitas pessoas 

passam por isso da primeira vez, e com total aval médico poderíamos tentar de novo. Era só questão de 

tempo, até fazia parte da preparação para engravidar, nesse momento descobri que as pessoas só contavam a 

gravidez para os outros depois do terceiro mês.  

Na primeira tentativa engravidamos de novo. Dessa vez muito mais maduros, não anunciamos para o 

público, curtimos cada minuto, assistimos as mudanças e avanços acontecerem, mas também fazíamos 

exames a toda hora porque o nosso coração de adulto estava frágil, frágil, frágil. Passaram-se os dias, as 

semanas, e os meses e na 11ª semana, depois de uma manhã de reuniões com meus orientadores de 

mestrado, e uma tarde de apresentações do meu projeto, alcançadas com excelência, senti uma pequena, 

mínima, razão para ir ao médico. E claro, eu fui.  
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Essa madrugada foi longa, porque recebemos a resposta que estava tudo bem, era só fazer um exame 

no outro dia cedo e tudo certo. Foi uma madrugada de muitos questionamentos na mente... E se eu não for 

mãe nunca? Como que faço? O que eu vou ser então? Será que dá para ser uma mulher casada sem filhos? E 

se? E se? 

Na manhã seguinte as respostas foram alcançadas. Não tinha mais um “coração batendo dentro de 

mim”. A orientação era só esperar alguns dias e meu corpo resolveria tudo, sem se esquecer de comprar 

remédios para ter em casa quando tudo começar, e ir ao hospital quando necessário. Dessa vez, ao contrário 

da primeira, não aconteceu em uma fração de segundos, foram 5 dias em casa, 2 dias no hospital, um dor que 

eu nunca tinha sentido na vida, física e mentalmente estava nos meus limites. Foram meses de recuperação 

física e a recuperação mental... Bom, espero que esse livro ajude um pouquinho a avançarmos.  

  

É preciso ser mãe?  

 

Até agora foram fatos, a partir de agora serão só os questionamentos que veem na minha cabeça e, 

imagino, que a cabeça de várias mulheres. Digamos que a primeira parte deste capítulo foi o que aconteceu 

nos últimos anos, agora falarei sobre o que penso atualmente, como já disse, espero que o futuro seja um 

avanço disso. Não tenho respostas, então de jeito nenhum é minha intenção dizer qual situação ou pessoa 

está certa ou errada, qual é ideal ou desnecessária. Justamente essas respostas que eu não tenho.  

O início dos meus questionamentos gira em torno de: Por que para tantas pessoas é tão fácil, até fácil 

demais, além do que ela quer ou pode suportar? Algumas pessoas ao meu entorno dizem que é porque nós 

estávamos ansiosos demais. Essa ansiedade eu via como ter as condições de me preparar e planejar, mas 

não nego que muitas pessoas que não planejam nada, obtém muito mais sucesso do que eu. Depois de muitas 

crises de ansiedade, e crises de pânico vividas por mim e pelo meu marido, aprendemos com nossas 

psicólogas que a ansiedade não é algo negativo, é como um instrumento do nosso corpo para nos lembrar que 

temos que ter cuidado, e prestar muita atenção ao que está acontecendo, que precisamos lutar para ter 

controle sobre ela. Controle.   

Com reflexões construídas no exato momento que estou escrevendo, estou entendendo que a 

maternidade é algo que não temos controle. Outra reflexão neste percurso é se na verdade eu não me cuidei o 

suficiente. Parte dessas respostas também já apareceu nos últimos anos. Já fiz muitos outros exames e todos 

deram negativo para qualquer possível doença que eu tenha e não soubesse. Sou uma mulher saudável, 

engravidei muito fácil. É algo que acontece mesmo, com muitas pessoas no mundo, o tempo todo, mesmo 

saudáveis. A medicina só considera algum possível problema depois da terceira vez.  Apesar de eu ser uma 
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mulher privilegiada, muito corajosa e com muito acesso, eu sou muito frágil psicologicamente, sou muito 

intensa. Não consigo (falando hoje em dia), não tenho forças nenhuma para tentar novamente. Coragem. 

Analisando aspectos da minha vida atual... Muitas pessoas falam para mim que sou muito corajosa. Do 

lado negativo e positivo também. Profissionalmente, nas minhas relações pessoais, dentro da sala de aula, 

acho mesmo que eu tenho coragem e iniciativa para correr os riscos. Mas como eu sempre respondo: as 

coisas mais pesadas para mim, não são as que eu jogo no papo em uma mesa de bar. Não é para tudo que eu 

tenho coragem.  

Dizem também que eu sou mãe. Mãe de anjo. Que a partir daquela virada de ano eu nunca mais seria 

a mesma, eu já era considerada mãe, aquela que tem a força e o poder, o sexto sentido, o amor incondicional, 

aquilo que só quem é mãe sente. E devo admitir, meu corpo aderiu a esse fator, eu tenho marcas, cicatrizes e 

dores que nunca me deixarão esquecer do que vivi. Com certeza está marcado em mim de alguma forma. 

Amor.  

Pensando bem, eu sempre tive dificuldade em entender o que é amor, acho que como os outros 

(quase) 8 bilhões de serem humanos que existem atualmente. Como disse, com o tempo aprendi que quem 

ama não está imune a momentos de tristeza, decepção, traição, raiva ou perca. É, acho que uma das coisas 

menos precisas citadas aqui é o amor.  

Por fim, mas não menos importante das minhas reflexões, será mesmo que eu queria ser mãe? Será 

que na verdade eu só estava traçando o plano que minha família me ensinou? Assim, como ensinou e impôs 

para o meu marido também. Ao longo do tempo eu fui fazendo várias coisas com a simples justificativa que é: 

“é porque eu tenho que fazer”. Hoje nos questionamos a todo o momento, e não temos medo de questionar, 

nem reprimimos questionamentos. Será que sou mulher mesmo? Será que sou cis? Será que sou filha única? 

Será que sou hétero? Será que sou monogâmica? Será que sou feminista? Esquerdista? Vou continuar 

sempre me questionando. Crítica.  

Aprendi que o melhor profissional é aquele que questiona. Na área ambiental (a qual atuo) aprendi que 

para se resolver um problema é necessário que se entenda seu contexto, e para entender as peculiaridades de 

um ambiente ou de uma sala de aula, se deve fazer muitas perguntas. O problema é que muitas vezes temos 

que aceitar que não alcançaremos as respostas, mas isso é um problema e também uma grande qualidade de 

toda pessoa muito crítica.   
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Viver é preciso? 

 

Ah como a vida é complexa2. As reflexões que eu criei na minha vida até este exato momento, me 

trouxeram até aqui.  Essas reflexões controlaram minhas ações, mesmo as que eu achei que eu não tinha 

controle nenhum, que era só o meu livre arbítrio me dominando, hoje entendo que fui controlada pela minha 

história de vida, meus questionamentos e decisões, mesmo sendo totalmente sem controle.  

E haja coragem viu, para escrever essas linhas aqui hoje, confesso que respirei fundo hoje de manhã 

e decidi que colocaria para fora parte das palavras que estavam assombrando minha mente sobre o assunto 

nos últimos 4 anos. Parece que foi ontem, mas revivendo, recriando e traduzindo em palavras eu vejo e penso: 

caraca, como eu consegui fazer e passar por tudo isso?! Tenho orgulho de mim. Talvez eu tenha entendido 

com mais propriedade o conceito que tanto gosto, que tenho uma tatuagem, que incorporei aos votos do meu 

casamento. O conceito de Perfeita Alegria, que como definido por São Francisco de Assis, só encontramos 

quando na maior dificuldade de todas nós ainda conseguimos permanecer felizes. Talvez São Francisco e 

seus amigos também estivessem procurando o significado de amor.   

Como eu disse no inicio, eu tinha esperança de que esse capítulo fosse parte do tratamento de várias 

feridas dentro de mim. Eu achei que encontraria algumas respostas sobre as milhões de perguntas que tenho, 

mas acho que descobri e reafirmei tudo que sou hoje, pelo menos por enquanto. Sou uma mulher, com uma 

história de vida bem complexa, com vários fatos que só eu sei, com muitos fatos que todos que já passaram 

por uma mesa de bar comigo sabem, e com parte da história e da reflexão que só você que está lendo sabe.  

Sou e continuarei sendo uma mulher que defende o questionamento, questiona as regras, e leva 

novas opções. Também continuo sendo uma boa filha, boa profissional, e boa professora, e ter ficado 3 anos 

sem ver minha mãe, ter pedido demissão recentemente, e não estar na sala de aula atualmente, não fazem eu 

duvidar desses fatos.  

Sendo assim, não tem razão para eu duvidar que sou mãe. Também não duvido que sou uma pessoa 

completa, mesmo que eu não tenha filhos nos braços.  

Afinal, nada nessa vida é preciso. Espero que você também saiba disso. 

 

 

 

            

                                                           
2
 Complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. (MORIN, Edgar . Introdução ao Pensamento Complexo. 

Sulina: Meridional, 2005. 
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Capítulo 3 

O ADEUS DA OVELHA NEGRA1 

 
Camila Jacira de Oliveira 

 

Uma história de superação do luto de uma mãe 

 

Hora do almoço. 29 de Janeiro de 2011. Clarice e o marido Francisco almoçavam em casa na 

companhia do pedreiro que cuidava da construção de um escritório no subsolo da propriedade. Moradores da 

cidade de Arujá, cidade pequena e tranquila a 40 km de São Paulo, o casal usufruía um dia típico de sábado. 

Quase no fim da refeição, o telefone toca e Clarice vai atender a chamada no quarto, para não atrapalhar o 

almoço do marido e do pedreiro. O que ela não esperava é que o simples telefonema mudaria não só a rotina 

do almoço, mas toda a sua vida. 

Clarice Fiori Diogo, 56, é mãe de cinco filhos, todos homens, três do primeiro casamento e dois da 

união com o atual marido, Francisco. A vida de mãe sempre foi puxada e cuidar dos cinco filhos foi uma 

constante em sua vida. Mário, Márcio, Leonardo, Francisco e Fabrício. Os mais velhos Mário e Márcio 

possuem apenas um ano de diferença, assim como os dois mais novos Francisco e Fabrício.  Os dois mais 

velhos carregam a inicial com letra M, em homenagem ao pai Mário, primeiro marido de Clarice; os mais 

novos, a inicial F devido ao nome do pai, Francisco. Leonardo parece ter nascido pra ser mesmo a ovelha 

negra da família. Filho do meio, único com a inicial diferente, único que não fazia parte da escadinha de um 

ano de diferença, “o único que se parecia comigo”, ela diz. Agitado, eufórico, brincalhão, não parava um 

minuto, ao contrário dos quatro irmãos, todos mais pacatos. Leonardo sempre foi o “diferente” entre os cinco 

rebentos. Infelizmente a diferença entre eles foi longe demais: Leonardo faleceu aos 22 anos de idade. 

Recostada no sofá de sua sala, Clarice toma fôlego antes de começar a falar do filho. Nervosa, 

ofegante, como se estivesse revivendo todo o sofrimento naquele exato momento. É nítido em seu semblante 

que uma enxurrada de emoções toma conta de sua mente e de seu coração. O olhar vagueia pela sala 

buscando algum conforto. Por coincidência - ou talvez uma escolha inconsciente do destino -  ela está vestida 

de preto.  Em suas mãos Clarice segura uma almofada vermelha, rente ao peito, como se fosse um escudo. 

Mexe freneticamente na ponta da almofada, aperta, puxa... O gesto nada mais era do que suas mãos refletindo 

a emoção que o restante do corpo tentava conter. 

                                                           
1 Texto originalmente escrito para a Revista Narrativa – Edição XII Abril de 2015. 
Revista Laboratório da matéria de Jornalismo Literário do curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP.) 
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Voltando no tempo, até aquele fatídico telefonema de 2011, Clarice repassa na memória toda a 

corrente de acontecimentos. Um dia antes, na sexta-feira dia 28 de janeiro, seu filho Leonardo da Silva Vinhas 

viajou com um grupo de amigos e a namorada, Isabela, para a pousada de uma amiga da família, na cidade de 

Socorro no interior de São Paulo. A 132 km da capital paulista, Socorro é bastante conhecida por seus parques 

de aventura e de ecoturismo. A pousada rodeada pela natureza tinha várias atividades ao ar livre, como rafting 

e tirolesa, um prato cheio para o grupo. 

Clarice não queria que o filho viajasse. Mãe e filho estavam abrindo uma empresa juntos, no ramo de 

equipamentos de segurança e proteção, área em que Leonardo mesmo muito jovem já era experiente. Agora 

ele buscava alçar voos mais altos com seu próprio empreendimento. Com isso, tinham muitas coisas para 

organizar, inclusive com relação a obra do escritório que estava em andamento. Mesmo em discordância com 

a mãe, ele viajou. O grupo chegou em Socorro na sexta à noite, como contou Isabela depois em detalhes para 

a sogra. No sábado pela manhã acordaram dispostos a procurar uma cachoeira local. “Sendo que onde eles 

estavam já era um lugar maravilhoso, não havia necessidade de procurarem coisas mais bonitas, lá tem tudo 

que uma pessoa pode querer”, exclama Clarice, um questionamento que certamente ela já se fez várias outras 

vezes. Mas conhecendo a personalidade do filho, ela mesma tem a resposta: “Ele queria sempre mais 

aventura”. 

O grupo terminou sua busca ao chegar no leito do Rio do Peixe, numa cachoeira próxima à ponte na 

estrada do Monjolinho, na divisa com a cidade de Munhoz – MG. Para ter uma vista melhor, Leonardo subiu 

em algumas pedras do local junto com um dos amigos. Sua namorada tirava fotos. Ele fez um coração com as 

mãos em direção a moça e ela o fotografava. Todos admiravam a vista quando numa fração de segundo, 

Leonardo se desequilibrou da pedra em que estava. Caiu numa pedra com muito limo e escorregou. Foi 

automaticamente puxado para o fundo da água. “Simplesmente tirando fotos e escorregou. Uma fatalidade”.   

Clarice recebeu o telefonema de um dos amigos que estavam com Leonardo. Ela recorda cada 

palavra. “’Dona Clarice? É a mãe do Leonardo? Ele sofreu um acidente aqui na estrada do Monjolinho, a 

senhora precisa vir correndo pra cá!’”. Na mesma hora, Clarice e o marido, padrasto de Leonardo, se 

colocaram na estrada rumo a Socorro, há 170 km de sua cidade. “Comecei a gritar, chorar, perguntando onde 

era e até então fiquei sabendo que era só um acidente. Meu vizinho levou a gente. O Márcio (um dos filhos 

mais velhos) também estava aqui, fomos na hora. No caminho eu pensava ‘é só um acidente, acho que ele 

bateu o carro’. Eu imaginava ele no meio das ferragens e que precisava de alguma autorização para amputar 

um membro. Olha o que passa na cabeça né, o médico não ia esperar eu chegar para iniciar qualquer 

procedimento numa pessoa acidentada”, ela reflete, demonstrando o fio de esperança que carregava naquele 

momento. “Pensamento besta de mãe. Fui rezando o caminho inteiro”. 
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Antes de ir para o local do acidente, Clarice conta que a levaram para o pronto socorro da cidade. Lá 

um médico disse que a daria um calmante antes dela ver o filho. “Me internaram por duas horas para receber 

os calmantes, com soro na veia. Meu marido estava junto comigo, só que ele já sabia do que se tratava, eu 

não”. A atitude da família - que pediu aos médicos que a internassem antes de revelarem o que realmente 

estava acontecendo – é algo que Clarice acredita ter sido pior. Por mais que a família tenha agido na melhor 

das intenções, o resultado foi traumático. “Foi horrível, eles não tinham o direito de fazer isso. A hora que 

passou o efeito do calmante não foi pior? Eu tô chocada até hoje! ”. Clarice acredita que a espera em ter as 

reais notícias contribuíram para a dor que veio depois. “Porque não foi aquele impacto de chegar lá e ver e 

pronto. Eu passei por um monte de fantasias, de ilusão. Eu acho que foi falho, muito errado isso, fiquei muito 

triste com a minha família e até com o meu marido de ter autorizado isso.”. Clarice havia sido atropelada havia 

6 meses, tinha acabado de sair de uma cadeira de rodas. “Para mim foi pior, ficou um trauma que não passa. É 

uma mágoa que eu tenho”. 

Depois de muito custo o médico a deu alta. Ela foi recebendo as informações aos poucos, primeiro 

falaram que era um acidente, que ele estava desaparecido, sem falar que tinha sido na cachoeira. Ela ainda 

achava que tinha sido com o carro. Quando chegaram ao local sua primeira reação foi procurar o carro. E foi aí 

que o seu marido começou a falar o que aconteceu. “Eu chorava muito, ele me falou que o Leonardo caiu, mas 

que devia ter seguido rio abaixo”. O marido tentava tranquilizá-la. Ela ficou um pouco mais calma pois 

Leonardo sabia nadar. “Eu estava na maior esperança. Os 10 dias que eu fiquei lá eu nunca desisti. Achava 

que ia encontrá-lo com vida”.  

Dez dias. Foram dez dias de luta, sofrimento, esperança, fé e muitas vezes de desespero. Uma incrível 

mescla de sentimentos, que tomou conta não só de Clarice e sua família, mas de todos os envolvidos. Houve 

uma grande comoção na cidade de Socorro e região. Bombeiros de Bragança Paulista, Amparo, Serra Negra, 

Atibaia e de Pouso Alegre (MG), além de voluntários, entre eles praticantes de rafting, estiveram mobilizados 

na busca. “Todos foram muito solidários, vizinhos, bombeiros, amigos, ajudaram demais”. A prefeitura de 

Socorro levava lanche para os familiares e para os bombeiros. Clarice quase não saía do local do acidente e 

tinha ido pra lá somente com a roupa do corpo. Depois a família fez uma mala com suas coisas e levou para 

ela, que fazia o que podia para ajudar. “Eu cavei terra, pegávamos baldinho pra ir jogando terra pra parar de 

entrar água no buraco onde os amigos falaram que ele tinha caído”.  

Ao longo dos dias, Clarice permanecia com fé no resgate com vida. “Eu só saia de lá pra ir atrás de 

benzedeira, igreja ou qualquer outro tipo de coisa”. Ela é católica, mas no momento de desespero buscou 

esperança onde fosse possível. Um dia antes de encontrarem o corpo, Clarice visitou Dalila, uma ministra de 

uma igreja católica. No local da visita havia um quadro de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Ao 

olhar a imagem, Clarice viu o próprio filho no colo da santa, acenando. “Naquele dia eu soube que não tinha 
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mais esperança. Essa cena não sai da minha mente nunca”. Esse fato ocorreu as 18 horas. No outro dia, o 

corpo foi encontrado. Para Clarice, a imagem a preparou para o que viria no dia seguinte. Muitos disseram que 

foi apenas imaginação sua, mas ela encara como uma despedida do filho e um rito de passagem. “Deus me 

levou lá (até a ministra) para que eu tirasse aquilo da cabeça, de que realmente era uma ilusão, que ele já 

tinha ido embora”. 

No décimo dia, 7 de fevereiro, quando as buscas estavam próximas de serem interrompidas, a família 

estava no local descansando em um carro quando foram surpreendidos por gritos de “encontraram, 

encontraram”. No mesmo momento, ela saiu do carro e ajoelhou na lama agradecendo aos céus. “Eu não fui lá 

para ver nada, só agradeci. Meu marido me colocou no carro, fomos embora e não voltamos mais”. Com a 

confirmação da morte, o único consolo imediato foi ter encontrado o corpo. Um tio seu lhe falava: “Deus fez 

você encontrar teu filho, você vai levá-lo e vai poder ter um lugar para ascender umas velas pra ele. E as mães 

que não tem essa oportunidade? ” Após o resgate a conclusão foi que na queda Leonardo bateu a cabeça e 

ficou inconsciente. Foi sugado pela água instantaneamente e foi parar num buraco, a 7 metros de 

profundidade, bem próximo do local que escorregou. A água entrou nos pulmões, não dando chance ao jovem 

de acordar e esboçar qualquer reação. O buraco até possuía uma saída, mas como na queda ele perdeu os 

sentidos, não houve como escapar. Do contrário, poderia ter tentado nadar para a saída. O local em que o 

corpo estava era de difícil acesso e os bombeiros só conseguiram alcançá-lo após removerem uma pedra de 

uma tonelada. 

Ao regressar de Socorro e encarar a morte, o apoio de amigos e familiares foi o alicerce para suportar 

a dor da despedida. A família chegou de viagem de madrugada e no dia seguinte trouxeram o corpo. Foram 

buscar o pai de Leonardo, Mário, para o velório. O pai tinha uma doença cerebral que muitas vezes lhe 

confundia a mente, mas naquele momento ele estava muito lúcido e entendeu o que se passava. “E eu tentava 

acalmá-lo dizendo que nosso filho agora estava com Deus”. Clarice diz que durante o velório ainda não tinha 

realmente caído a ficha e era ela quem tranquilizava as outras pessoas. Ela descreve o momento como se 

estivesse anestesiada, em transe. “Eu não sabia se chorava, se agradecia a Deus por tê-lo encontrado... Só 

caí na real mesmo quando fui pra casa”. 

Os piores momentos ainda estavam por vir. Pois para ela, a maior dor não é o velório ou o enterro, 

mas sim quando se chega em casa e se dá conta de que “agora não tem mais ele”. O carro, o quarto, os 

pertences... tudo parecia chamar por seu dono. É na volta a rotina que a ausência se enche de presença e vira 

companhia permanente. Tarefas simples do cotidiano eram um desafio diário. “Como levantar, fazer um café, 

fazer uma comida, fazer qualquer coisa? Você só tem vontade de chorar”. A amarga volta a realidade é o 

momento mais crítico e ao mesmo tempo é aquele em que as pessoas acreditam que as cicatrizes estão se 

fechando. Mas é aí que elas se mostram mais abertas e que o vazio da morte faz novas marcas. “E aí eu senti 
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na pele. Todos os meus amigos, meus familiares, na hora de maior apoio todo mundo se mandou. Só sobrou 

uma ex-namorada do meu filho Márcio, a Luciana, e a Cristine, uma amiga minha. O restante, todo mundo 

abandonou. Não apareceu ninguém, nenhum telefonema”. Nos momentos de dor, como católica, ela 

questionou inúmeras vezes os caminhos de Deus. Não conseguia rezar. “Você se revolta com todo mundo, 

com os santos, com a vida, com as pessoas”. Hoje ela fez as pazes com a fé, mas por mais de um ano 

questionou Deus e seus desígnios.  

O primeiro ano após a morte de Leonardo foi o período mais crítico. Porém o destino lhe reservava 

uma surpresa. Sua nora Fernanda, esposa de Márcio, anunciou que estava grávida. “A gravidez me curou. 

Senão acho que eu estaria numa cama até hoje”. A nora tinha apenas 30% de chances de engravidar e para 

Clarice a gravidez foi um milagre. “Me levantou, me renovou. Voltei a viver”. Se com a notícia da gravidez ela já 

sentia suas energias renovadas, o nascimento marcou uma nova fase. “Foi o dia mais feliz da minha vida, 

como se tivesse nascido uma filha, o sonho que eu sempre tive”. 

Foi o nascimento da neta Gabriela, hoje com 3 anos, que a trouxe de volta à vida. “Eu posso ter dez 

netos, mas significar o que ela significa... é claro que vou amá-los todos iguais, mas ela tem um lugar muito 

mais especial no meu coração. Pode doer para os meus filhos, mas a verdade é essa”. A família fala do tio 

Leonardo para Gabriela, que inclusive já o reconhece nas fotos. “Ela vem aqui, pega a foto deles e fala ‘Papai, 

padrinho, tio Fa, tio Fran e tio Léo, que tá lá com o papai do céu’”. Alguns anos depois da morte, o dia a dia em 

si traz lembranças do filho e a saudade é frequente. Mas o aniversário dele é certamente a ocasião mais difícil. 

“É triste demais saber que é mais um ano que ele não tá aqui, que poderia estar comemorando”. E no natal. 

“Nunca mais fiz um Natal aqui em casa. Não vou conseguir mais”.  

Além da neta, o que também a ajudou foi o trabalho na feira de artesanato de sua cidade. Clarice faz 

crochê e começou a trabalhar na feira, conhecer o trabalho de outras pessoas e fazer novas amizades. Saía 

de casa, ao invés de ficar vendo fotos do filho. “Me ajudou demais, foi para fechar com chave de ouro”. 

Atualmente ela não participa mais da feira, mas as amizades permaneceram. “As portas estão sempre 

abertas”.  

Ao recordar aqueles primeiros meses de dor, ela reconhece que os filhos e marido compreendiam o 

sofrimento. Nunca falaram para ela parar de chorar. Respeitaram sua dor e a prostração que muitas vezes a 

tomava. “Fiquei um tempo sem fazer arroz ao forno, puré de batata e salsicha, que eram as comidas prediletas 

dele”. Até as compras do cotidiano eram uma peleja. Aveia, cereal que Leonardo adorava fazer mingau, ela só 

está comprando agora depois de anos. “Que direito que eu tenho de tirar isso da alimentação dos meus filhos? 

Mas eu pegava aveia e dentro do mercado mesmo eu chorava. Quem passava ficava sem entender. E hoje eu 

lembro disso e dou risada e penso ‘como eu pude sofrer por causa de um alimento’”.  
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A mãe guardou todos os objetos do filho. O quarto foi transferido de cômodo, mas permanece igual. E 

para ela faz bem possuir tudo ao seu alcance. “Quando estou com vontade, vou lá, fico vendo o terno dele, 

passando a mão nas coisas”. No começo não queria ver nada, nem objetos, nem fotos. Mas hoje ela encara de 

forma diferente. “Ali ficou um lugar dele. Eu vou lá, fico pegando nas coisas e pensando ‘onde será que ele 

comprou isso? Por que será que ele comprou?’. Acho que vou deixar (o quarto) pro resto da vida. Por que eu 

não tô sofrendo mais de ver aquelas coisas, eu fico feliz”. O quarto de Leonardo a acalma, enquanto o carro 

causa repulsa. "Porque ele podia ter quebrado e ele não teria ido até lá”. 

Clarice fala do último dia que passou com o filho. Tinham ido ao cartório preencher uma papelada, 

devido a firma que estavam abrindo. Os dois estavam muito contentes com o negócio que ele ia tocar sozinho, 

ser o próprio chefe. Estava um dia ensolarado e muito bonito. Ele cantava no carro um pagode famoso. "Tá 

vendo aquela lua que brilha lá no céu"... Foram almoçar depois da ida ao cartório. Ele pegou o rodízio de 

carnes e ela uma feijoada. Na hora de pagar a conta, Leonardo viu que cobraram só a feijoada e alertou a 

funcionária. “Moça, faltou vocês cobrarem o meu rodízio. E coloca mais dois sorvetes na conta também, por 

favor”. “Agora eu dou valor pra você, filho”, Clarice brincou. “Por que, antes não dava, mãe?” Os dois riram. 

Clarice guarda na memória a lembrança do caráter do filho, que sempre se mostrou correto. “Um filho 

exemplar, maravilhoso, claro que tinha seus defeitos, namorador, paquerador, mas superhonesto. Uma pessoa 

alegre, extrovertido, cheio de amigos, bastante querido por todos. Deixava sua marca por onde passava. Muito 

palhaço, brincalhão. Fazia de tudo para tirar um sorriso das pessoas”. 

Clarice não tem dúvidas do que dizer para outras mulheres e mães que estão passando pelo que ela 

passou. E depois de ter contido a emoção por todo o tempo em que recordava sua história, é nesse momento 

que as lágrimas começam a rolar por seu rosto. “Peçam proteção pra Deus, para que amenize um pouco a dor 

e pra não se deixarem cair na tentação de ficar contra Ele”. Ao falar da família, as lágrimas se mostram ainda 

mais insistentes, sem freio. “Que elas não cometam o erro que cometi: ignorar o resto da minha família como 

se eles não existissem. Como se só existisse o Leonardo, sendo que eu tinha mais quatro filhos, eu tinha que 

continuar. Simplesmente eu me trancava no quarto e que se dane o resto, nunca parei para perguntar o 

sentimento deles, só queria que eles viessem até mim”. Mas antes de dizer as últimas palavras, ela respira 

fundo. O choro parece dar uma trégua. Como um raio do sol que surge após a tormenta, um sorriso tímido 

ganha vida em seu rosto, ao dar seu último conselho: “Tenham muita fé em Deus, muita força. E acreditem: um 

dia a gente vai encontrar com eles novamente”. 
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Capítulo 4 

RELATOS DA MENINA LIRA 

Beatriz Gonçalves de Lira 

 

Essa história é sobre uma menina que se tornou uma mulher de valor através dos estudos. Fazendo 

uma retrospectiva da vida vejo uma mulher incrível que através da leitura, dedicação aos estudos conquistou 

seus sonhos de menina, e hoje está por aí a fora com uma das alianças mais lindas já vista, o anel de 

formatura . Vamos mergulhar na história de uma garota pobre em dinheiro e rica de sonhos, e veremos que 

quando se tem um Deus em quem confiar pode alçar voos altos. 

Me chamo Beatriz Gonçalves de Lira, tenho 24 anos, sou professora de Educação Física. Me 

considero uma mulher forte, determinada e venho através desta contar um pouco da minha trajetória de 

estudos, vale ressaltar que ela ainda não acabou, mas já cheguei em lugares que sonhava, então vou 

compartilhar um pouco da minha história com vocês. Além disso eu não vim aqui para falar dos meus títulos 

acadêmicos, mas sim do que Deus me ensinou ao longo da minha caminhada acadêmica, isso é mais 

importante! 

 Atualmente moro na cidade Caririaçu- CE, mas antes de iniciar o curso superior morava na zona rural 

da mesma, mudei para lá na infância quando meus pais se separaram. Todo meu período escolar cursei em 

escolas públicas com muita dificuldade, tanto financeira quanto de locomoção, pois minha casa era de difícil 

acesso, sendo cercada por um rio e a cada enchente ficávamos ilhados. Como filha de pais separados, minha 

mãe que sustentava nossa família com ofício de costureira, meu pai não era tão presente. Mesmo em meio a 

adversidades sempre me dediquei muito a escola e nunca perdi nenhum ano letivo, com assiduidade conclui o 

ensino médio. Após o término do ensino médio fiz o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2012 e passei 

no SiSU (Sistema de Seleção Unificada) para o curso de Licenciatura em Educação Física, por causa das 

condições financeiras que não eram favoráveis para eu iniciar um curso presencial, não fui me matricular, 

porém não desisti e persisti no meu sonho. Aos 16 anos eu já tinha certeza que eu queria cursar uma 

graduação, para isto o apoio da mamãe eu já tinha, aliás sempre tive o apoio de mamãe em tudo que diz 

respeito aos estudos, mas naquele momento eu queria mais do que nunca o apoio do meu pai. Papai não era 

rico, mas ele tinha estabilidade financeira e ainda morava em Juazeiro do Norte e a faculdade que eu queria 

era lá, que cenário perfeito não é mesmo?!  

Fiz Enem, fiz vestibular, e quando saiu o resultado eu marquei um encontro com ele. Eu já conhecia o 

jeitinho difícil de papai, e mãe mais ainda, mas o que eu achei mais legal é que ela não cortou minhas asas e 

me deixou tentar. Tal dia, estávamos sentados na calçada da casa, ali eu contei todos os meus desejos, meus 
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sonhos, e aí eu disse “Papai eu quero fazer faculdade” e ele lançou um “Ah minha filha, querer não é poder”, 

eu “Por que papai?”, “Ah minha filha a faculdade que você quer é para rico, e você é pobre, e pobre tem que 

procurar uma faculdade pública” eu disse “Papai, pois o senhor não vai fazer comigo a mesma coisa que fez 

com Thiago”, ele “e o que eu fiz com Thiago?”. Nesse momento eu não aguentei, as lágrimas vieram, levantei, 

fui à cozinha, bebi água, voltei como se nada tivesse acontecido, papai ficou sem resposta, porque eu sabia 

que Thiago, meu irmão, tinha deixado de estudar porque papai se recusou a ajudar, mas talvez papai não 

tivesse essa consciência. 

Bom, naquele tempo eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, mas com certeza quando meu pai 

aqui da terra disse não, meu pai lá do céu disse sim, ela pode, porque eu estou com ela, afinal “Tudo posso 

naquele que me fortalece1”. 

Estamos em 2013 ganhei uma bolsa parcial do Educa Mais Brasil, fui estudar um curso totalmente 

diferente da minha área atual. Gestão em Turismo, e claro que eu marquei outro encontro com papai pra dizer 

a ele que eu que tinha consigo entrar na faculdade. Sabe, antes eu sentia uma necessidade imensa de provar 

que eu podia sim realizar meus sonhos, hoje em dia eu até compreendo aquele sentimento da adolescência, 

pois foi muito desafiador aquele discurso, ora, imagina ninguém diz um não para uma garota decidida a 

estudar, porém não se prenda a esse sentimento de aprovação, faça por você, sem esperar aceitação de 

ninguém. Lute como uma garota! 

Com a ajuda financeira de um tio iniciei o curso de Gestão em Turismo, na modalidade EaD (Ensino à 

Distância) na Universidade Estácio de Sá, mas não era o que eu almejava, então tranquei o curso após dois 

semestres. Sabe qual era o lance de tudo isso!? No fundo eu tinha receio, não queria dar pausa nos estudos, 

eu imaginava ficar um ano todinho esperando o Enem sem vínculo com nenhuma instituição, existia medo ali 

de parar e acabar perdendo o ânimo de estudar, consequentemente me tornar apenas mais uma dona de casa 

do sítio, era essa a realidade das moças da comunidade que eu morava. Hoje eu percebo que eu não 

precisava me jogar logo numa faculdade, porque Deus já tinha reservado minha vaga lá, não precisava ansiar 

tanto. Jovens que estão concluindo agora o ensino médio, tenham calma, descansem, pense bem qual 

profissão vocês vão seguir, lembre-se você vai cursar sim sua faculdade, mas no tempo certo. Meus caros, 

não estejam ansiosos a ponto de se precipitar nas suas decisões, orem, nosso pai celestial providencia tudo. 

Em Provérbios 16:1-3 diz assim: 

“As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. 

Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a 

Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. 

                                                           
1
 Filipenses 4:13 
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Fiz o Enem 2013, passei mais uma vez no SiSU para o curso de Licenciatura em Educação Física. 

Ingressei no período 2014.1, cujo curso conclui com êxito. Mediante os sonhos de outrora hoje me sinto 

realizada, gosto muito da área escolar, pretendo atuar de forma significativa na vida de meus alunos. Poderia 

falar só até aqui, porém resolvi destacar algumas lutas que passei durante o período de formação, pois foi 

nessa etapa que o meu relacionamento com Deus se estreitou, fazendo com que eu percebesse mais ainda o 

agir Dele na minha vida.  

Recapitulando a história, chega 2014, no início do ano passo logo em Educação Física no IFCE, me 

matriculei, as aulas começaram em maio. Quando foi na chamada 2014.2 do Programa Universidade para 

Todos (ProUni), fui aprovada em Nutrição, sim Nutrição era aquele curso que só gente rica faz, que o meu pai 

havia me vetado porque era em uma faculdade particular. Fiquei feliz demais, tudo que havia sonhado estava 

se realizando, e claro que eu liguei para papai para contar né (risos) aí a conversa já mudou “Parabéns minha 

filha, você já é uma vencedora tantos por ai querem passar em uma e você passa logo em duas”, vejam como 

as coisas mudam de figura. 

Vamos avançando na história...  Quem é estudante ou acompanha algum de perto sabe que as lutas 

dentro da faculdade são diárias. No início do curso passei muita dificuldade financeira, por questão transporte, 

não tinha ônibus gratuito2 à tarde e a tarifa sempre foi alta da minha cidade a outra. Sei que bolei demais nas 

vans, nos ônibus da Lobo3, enfrentando as greves tanto da empresa de ônibus que estava já falindo, quanto do 

IFCE4. Teve dias que chorava no ônibus pedindo a Deus por um transporte para mim, então no meu terceiro 

ano de faculdade mamãe conseguiu comprar uma moto para mim. Eita Glória! “Deus marca o tempo certo para 

cada coisa”5. Veja que o meu maior problema naquele momento era esse, foi resolvido, agora não terei mais 

problemas, tão linda essa ilusão. Gente os problemas só mudam de nome, mas eles sempre vão existir na 

nossa vida, pasmem.  

O segredo é você não focar nos problemas e sim na solução, Jesus é a solução, é Ele que te 

acompanha todo dia quando vocês saem de casa para a faculdade, ou para qualquer lugar que seja. Vejamos 

uma situação que onde focar no objetivo e deixar as adversidades de lado era a melhor escolha. No evangelho 

de Mateus 14:22:36 Jesus convida Pedro a andar sobre as águas, Pedro vai ao encontro de Jesus e em um 

determinado instante quando Pedro se depara com o vento da tempestade, fica com medo e começa a 

afundar, imediatamente Jesus estende a mão e o segura dizendo “Homem de pequena fé, por que duvidou?”. 

Tem dias que isso acontece na nossa vida, nós acabamos duvidando da nossa capacidade andar sobre as 

                                                           
2
 A prefeitura da minha cidade oferta transporte para os estudantes do ensino superior que estudam em Juazeiro do 

Norte-CE. 
3
 Antiga empresa de ônibus que circulava a cidade de Juazeiro do Norte. 

4
 Durante meu curso enfrentei duas greves institucionais. 

5
 Eclesiastes 3:11. 
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águas, e perdemos o foco de simplesmente andar rumo aos nossos objetivos e acabamos nos afundando nos 

problemas.  

Com o passar do tempo as coisas foram melhorando, fui bolsista por dois anos na faculdade, vejam só 

Deus me abençoou com uma moto e ainda com o sustento dela. Ele é perfeito demais, eu pedi tanto uma moto 

que tinha esquecido de pedir o dinheiro da gasolina (risos), mas ele é eficiente em tudo que faz.  

... 

Obaa! Chegamos em 2018, meu último ano de faculdade, agora é só sucesso! Em junho tiramos as 

fotos de pré formatura, todo mundo bonito lá. O semestre 2018.1 acabou em outubro, e no mesmo mês já 

começava 2018.2, o calendário era assim devidos as duas greves consecutivas.  

Meu último semestre ... monografia vem ai, como já publiquei muitos artigos, e também já fiz boa parte 

dela com antecedência rapinho faço ela. (Se tivesse uma meme na hora seria aquele “eu conto ou vocês 

contam?”). O penúltimo semestre acabou na sexta, e na quarta da semana seguinte já iniciava o próximo, 

coisa pra enlouquecer qualquer um. Nessa dita sexta, a aula acabou mais cedo e eu sai conversando com meu 

namorado na época dizendo que estava com saudades de papai e iria visita-lo, quando eu cheguei no 

estacionamento eu desistir de ir, eu disse assim “Thiago já foi lá esses dias, já disse como eu tô vou deixar par 

ir quando eu tiver perto de apresentar a monografia, assim eu convido ele”, me despedi e voltei pra casa. Na 

terça dia 23 de outubro, ele faleceu, eu tinha acabado de chegar em casa com meu irmão e recebo essa 

notícia. Meu pai já era idoso, tinha 77 anos, faleceu de um infarto, mas eu nunca pensei que eu iria ficar sem 

ele, eu sonhava que papai e mamãe estaria na minha apresentação do TCC e na minha colação de grau, 

quando eu arrumasse meu primeiro emprego, quando eu comprasse meu carro, gente pode parecer besteira, 

mas eu me imaginava muito o dia que eu ia chegar lá em papai no meu carro e chamar ele para dar uma 

voltinha, como ele fazia comigo de moto quando eu era pequena.  

Pois é irmãos no meu primeiro dia de aula do último semestre da faculdade eu estava velando meu 

pai, esse não era um acontecimento que eu gostaria de ter vivenciado, mas nem tudo sai como planejamos e 

só nos resta confiar em Deus que dias melhores virão! 

Era Janeiro de 2019 eu já estava pensando em largar tudo da faculdade! Eu tinha planejado meu 

último semestre incrível e quando ele iniciou em outubro, uma notícia inesperada. Papai morreu! Como assim 

logo na primeira semana de aula? E o meu sonho de vê-lo na minha formatura não vai se realizar? Fiquei mal, 

mas segui. Nesse meio tempo teve o recesso de fim de ano e eu esperava voltar já com minha monografia 

pronta. 

Ao final do mês voltou as aulas e minha monografia estava andando em passos lentos. Me entristeço, 

pois fico com medo de não dar tempo, além disso meu emocional sofre outro abalo. Meu namoro chega ao fim. 

Como assim jovem achei que íamos ficar juntos para sempre?! Me enganei. 
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“Desculpa Beatriz, mas o semestre não parou porque você está sofrendo, na real o semestre está 

correndo” -  Falou minha consciência. 

Meu rendimento começou a cair, logo no momento que eu precisava alavancar. O medo de não dar 

tempo estava se tornando desesperador.  

- Amanda6 não vou conseguir! A hora não é agora, vamos deixar para o próximo semestre. – Falei. 

Ela então me deu um choque de realidade e vi que a hora era aquela. Eu precisava unir minhas forças 

e lutar, ninguém disse que seria fácil, portanto naquele momento o segredo do sucesso era não desistir. 

Dia 18 de fevereiro, grande dia! Aprovada com nota 10!  

Transbordei de felicidade eu cheguei até ali só viva. Não tenho como descrever aquele momento 

único. Gratidão! 

  Mas o semestre não acabou não mocinha haha temos o mês de março aí todinho para correr 

atrás do prejuízo. 

Vamos lá! Bioquímica meu amor não me mate. Confesso ela tirou minha paz mais que a monografia, 

mas tive um anjo como professor. Clark, obrigado pela paciência com essa jovem aprendiz. 

Fim do semestre. Aprovada nela e nas outras disciplinas, agora é só esperar a colação de grau. 

Abril, eu respirei fiquei em casa, curtir minha família, e meu quarto, tudo! 

Maio, minha colação de grau. Dia 10, o tão esperado dia. Realmente não há como descrever aquele 

momento que me fez borbulhar de felicidade, meus olhos vibraram! Papai não estava presente de corpo, mas 

ele estava em mim. Mamãe foi minha madrinha. Que honra! Eu sempre quis vê-la passar no tapete vermelho, 

ela merece! Eu não cheguei até aqui sozinha, mamãe e Thiago foram minha base em toda minha trajetória até 

aqui. Hoje é dia 4 de agosto de 2019 escrevo essa carta com tamanha gratidão a Deus e aqueles que me 

colocou no caminho. 

 Sabe aquele próximo semestre que eu queria? Bom, ele ainda está correndo, está no finalzinho, mas 

a colação de grau só daqui alguns meses... O semestre veio, mas algumas pessoas se foram no decorrer dele. 

Meu irmão faleceu no último dia 7, aos 27 anos em um acidente de trânsito, e mais do que nunca eu reafirmo o 

quão foi o importante não desistir semestre passado. Eu, Beatriz Lira, não consigo imaginar o dia mais feliz da 

minha vida sem ele ao meu lado, meu companheiro, meu melhor amigo, meu irmão que me ajudou a 

permanecer lutando pelos meus sonhos mesmo sem perceber. 

Não importa as circunstâncias, não desista!  

Concluo meu relato com a seguinte mensagem: Dificuldades sempre irão aparecer, você escolhe se é 

você ou elas que irão vencer. 

                                                           
6
 Minha orientadora do TCC. 
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Quando tiver com saudade de alguém vá até ela, a gente nunca sabe quando será o último dia. A hora 

é agora! 

Não desista, mesmo que seja difícil, Deus te conhece, ele sabe até onde pode suportar. Ele está do 

seu lado. 

Por fim dedico esse texto as pessoas sonhadoras, especialmente para aquelas que estão prestes a 

tomar grandes decisões em relação aos estudos. Tenham calma, e confiem no senhor!   

Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu 

venci o mundo. (João 16:33). 
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MARIA, NÃO SÓ UM DOM, MAS UMA LUTA 

 

Lorena Barros 

 

 

A presença feminina no cenário musical e a busca pelo autoconhecimento e valorização do seu devido espaço 

 

 

A música popular reflete o padrão do comportamento de sua época. A presença das mulheres, no 

século XX, se limitava à função de intérprete. Os compositores não comandavam trabalhos autorais das 

cantoras, mas não dispensavam o timbre feminino. Com o passar do tempo, as cantoras/compositoras 

ganharam seu espaço e incorporaram essa atitude de independência perante o mundo. Grandes nomes da 

música brasileira fizeram e continuam fazendo história neste meio, antes considerado tão masculino: Carmen 

Miranda, Elis Regina, Rita Lee, Ivete Sangalo, Alcione, entre tantas outras. Além da qualidade vocal, o que 

essas mulheres têm em comum são as dificuldades que cada uma teve de enfrentar até chegar o topo do 

sucesso. Apesar de toda a luta feminina por igualdade, no mercado musical ainda há uma deficiência de vozes 

e instrumentos comandados por mulheres. A presença feminina, ainda hoje, é subjugada ou esquecida. Um 

exemplo muito claro da falta de representatividade feminina aconteceu em 2017, no festival de música 

Lollapalooza, no qual ao todo subiram ao palco cerca de 104 músicos, e apenas 10 eram mulheres. Não faltam 

mulheres talentosas no mercado musical, falta a devida  abertura e valorização dos seus trabalhos. 

Vinte e cinco minutos… foi o tempo que levei para chegar até o Ateliê Culturama, onde Raquel 

Carreira, 24, me esperava para nossa conversa. A mesa redonda e branca estava no centro da sala, de 

paredes cor pêssego e branca. Do lado direito, o cavalete sustentava uma lousa verde. Atrás de mim, havia 

uma estante de livros, de diversas cores e tamanhos. E graças à janela pivotante, a iluminação natural tomava 

conta do ambiente. Em meu lado esquerdo, havia um mural de fotos, do projeto Wauk, em formato polaroid. É 

um lugar visivelmente aconchegante, arrumado com muito cuidado e que remete à boas lembranças. Falando 

sobre si mesma, Raquel diz que era “completamente emo na escola, nunca me encaixava direito nas coisas”. 

Quando começou sua carreira musical, ela se enturmou com coisas da internet, como Twitter e Orkut: “conheci 

muita gente que também era parecido comigo, então ali foi o lugar que eu me senti segura para falar das 

coisas que eu gostava, eu percebi que poderia também fazer música”. Foram essas amizades na internet que 

ajudaram Raquel a descobrir sua paixão pela música. Ela resumiu o início da sua carreira “de maneira natural 

e fácil”. 

Em 2012, enquanto participava do trote de Letras da UEM, ela conheceu Otávio Kosak. Na época, ele 

tinha uma banda sem vocalista e viu em Raquel a oportunidade e o talento para completar a sua banda. Ela 
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entrou na Retrosense e continua até hoje, como vocalista. Em alguns casos, o mercado da música tem muitos 

obstáculos, mas para Raquel tudo aconteceu naturalmente. 

Perguntei-lhe como é ser a única mulher de uma banda só com homens. Ela diz que tudo acontece 

naturalmente, mesmo havendo suas diferenças: “um dia eu tô de TPM e eles não vão entender isso né, mas 

hoje em dia eu falo com naturalidade, que não tem problema nenhum, inclusive até acho legal, gosto. Na 

escola também sempre tive mais amigos homens do que meninas, então pra mim foi tranquilo”. 

Diferentemente da Raquel, não pude me encontrar com Bianca Rhoden, 21, de Porto Alegre. Através 

do Facebook, ela é atenciosa desde o primeiro momento. Aos 13 anos começou a compor e cantar na escola. 

Aos 17, já tinha sua banda, e se envolveu cada vez mais neste meio. Ela considera o mercado musical 

naturalmente difícil, tanto que para entrar e permanecer nele é preciso enfrentar alguns obstáculos. Como 

artista, seu maior obstáculo é a dependência, por conta da falta de recursos financeiros: “enquanto tive banda, 

e hoje, com minha carreira solo, sempre fui o que chamam de ‘artista independente’. Na verdade, é um termo 

muito engraçado porque em toda minha trajetória, sempre estive à mercê de outros profissionais que topavam 

trabalhar comigo.”. Para ela, o artista pode ser independente em alguns aspectos como a composição, 

produção da música e gravação, mesmo assim é difícil ser um artista 100% independente: “normalmente vai te 

deparar com um momento de dependência de outro profissional, para que aquele trabalho seja registrado, 

distribuído, divulgado, apresentado, assim por diante.” 

“Como lidar com isso?”, a questionei. Bianca vive em um processo, em que tenta se tornar mais auto-

suficiente: “trabalho para passar mais credibilidade com os meus projetos e assim, garantir o comprometimento 

dos outros.”. Segundo uma pesquisa do Datafolha, feita no período de Janeiro a Dezembro de 2016, cerca de 

40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. Como mulheres, começamos a 

dialogar sobre os obstáculos a serem enfrentados, inclusive os assédios. Concisa, disse que já sofreu mais 

assédio na vida cotidiana do que no cenário musical: “caras muito insistentes que vinham me elogiar e ficaram 

pedindo para ficar comigo, para me beijar. Eu dizia ‘não’, e eles continuavam insistindo irritantemente, meio 

bêbados. Mas ninguém nunca me insultou ou me forçou a nada”. 

Repetindo o processo que tive com a Bianca, perguntei à Raquel sobre os assédios sofridos no meio 

da música e ela me contou: “Como eu sou uma mulher no meio de um universo meio que masculino, que é o 

rock, a cena autoral, é comum a gente meio que ficar preparada, porque vai ter um monte de cara, então eu já 

sei mais ou menos o que vai acontecer. Final de show é muito comum os caras bêbados na plateia acharem 

que eu to ali para eles virem me abraçar, e tipo ‘te abracei já vou roubar um beijo’ – isso aconteceu uma vez, 

não chegaram a roubar, mas ficou um clima estranho. Eles acham que se sentem no direito de fazer alguma 

coisa, mas na verdade não”. 
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Para nós, mulheres, o cenário musical é mais difícil, principalmente porque antes algumas práticas 

eram predominantemente feitas por homens. Raquel fica chateada como algumas coisas são levadas no país, 

por exemplo, as mulheres, que estão nas paradas de sucesso, sendo extremamente sexualizadas. É nítido em 

seu rosto sua insatisfação ao falar sobre essa realidade: “isso me deixa um pouco chateada, cadê o conteúdo? 

Quando não são sexualizadas, elas são meio que demonizadas, ou seja, ela é lésbica, ela é esquisitona, ela é 

feia, tipo assim ‘eu respeito mas não sei se aceito’”. 

Ela encerra sua fala dizendo que a mulher na música está ficando cada vez mais visual, por conta dos 

videoclipes, youtube e instagram; o que a incomoda, por tendenciarem a mulher para o lado mais sexualizado. 

“O que é mais difícil de entrar na mídia ou nas massas é um trabalho meio que nadando contra a maré”. 

Cantando uma música, encerramos nossa conversa e logo me despeço. 

Para Bianca, a ascendência da mulher no cenário musical está muito mais forte no país, devido a 

conscientização sobre o feminismo, que vem aumentando nos últimos anos. Apesar de estar conversando com 

ela por uma rede social, é nítido todo o seu sentimento, sua paixão pela música em suas palavras: “sempre 

houve espaço para nós, mas hoje, a abertura está maior e ainda em crescimento”. Ela sente que a mulher 

ainda é subestimada, por pessoas que não se acostumaram com a ideia de que mulheres desempenhem 

atividades antes feitas por homens, e que apesar disso existem pessoas que trabalham para desconstruir esse 

pensamento. “Inclusive já conheci homens, grandes profissionais da música e do áudio, que além de me 

apoiarem, afirmam que é cientificamente comprovado que a mulher tem uma sensibilidade auditiva maior do 

que os homens, e que precisamos de muito mais profissionais mulheres no áudio.” 

Com muita paixão, ela responde a minha pergunta sobre como ela vê a mulher no cenário musical, 

dizendo que é difícil e que ainda há preconceitos com as mulheres nesse meio, mas que hoje há mais 

oportunidades para elas vencerem na vida por talento e mérito próprio. 
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