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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem por finalidade retirar dos porões da história escritoras e professoras da 
Paraíba, do começo do século XX, trazendo ao público contemporâneo textos de Adamantina 
Neves, Eudésia Vieira, Ezilda Barreto, Lylia Guedes e Maria Ignez Mariz. A prática de 
escrever se coloca para essas autoras como um trabalho ético em relação ao mundo e a elas 
mesmas, como uma busca ininterrupta da liberdade, associada à questão da solidariedade e da 
justiça social. A análise dos textos de autoria feminina aqui desenvolvida integra as 
perspectivas de gênero e etnia. Identificamos nas produções literárias das escritoras do 
passado a preocupação em combater o racismo e toda forma de opressão. Além dos livros, 
utilizamos também como fonte, o que elas publicaram na Imprensa da Paraíba, no jornal A 
União, nas Revistas Flor de Liz e Nova Era, defendendo a necessidade da formação 
intelectual para as mulheres. Elaboramos as biografias de Alcide Cartaxo, Anayde Beiriz, 
Juanita Machado, Júlia Leal, Olivina Olívia Carneiro da Cunha e Petronila Pordeus, 
destacando a participação da presença feminina na História da Educação e Cultura da Paraíba. 
Finalmente, ao recompor os fios de liberdade puxados pelas mulheres do passado, 
procuramos oferecer à Universidade Brasileira uma leitura que revela o que de demasiado 
humano, para além do meramente intelectual, faz surpreender até hoje as pessoas. A análise 
dos textos de autoria feminina apresentados nesta tese, aponta que, desde o começo do século 
XX, essas escritoras e professoras vêm nos ensinando que, entre a Literatura e a Educação, 
existe um espaço para a novidade e a surpresa, principalmente uma novidade de expressão de 
liberdade. Liberdade que não é uma condição definitiva, mas um permanente vir a ser.  



ABSTRACT 
 

 
 
 
The aim of this research is bringing to light women teachers and writers who worked in 
Paraíba State at the beginning of the XX century, rescuing them from the depths of oblivion 
they presently are. For that purpose, texts by Adamantina Neves, Eudésia Vieira, Ezilda 
Barreto, Lylia Guedes and Maria Ignez Mariz will be presented to our contemporary reading 
public. The writing activity is meant to be an ethical stand before themselves and the world, a 
continuous search for freedom associated to the issue of solidarity and social justice. The 
analysis of the texts produced by women writers herein pursued integrates the double 
perspectives of gender and ethnic group. We have identified in the writings of these authors 
from the past a deep concern with racism as well as any other form of oppression. Our 
research has covered the books these women wrote, and also the material they published in 
the local press: in the A União newspaper, and also in the magazines Flor de Liz and Era 
Nova, in which they advocated the need for an intellectual guidance for women. We have also 
outlined the biographies of Alcide Cartaxo, Anayde Beiriz, Juanita Machado, Júlia Leal, 
Olivina Olívia Carneiro da Cunha and Petronila Pordeus, highlighting the participation of 
women in the History of Education and Culture in Paraíba. Last, but not least, as we traced 
back the threads of freedom woven by these women from the past, we had in mind offering 
Brazilian scholars a reading that reveals that humanity that lies beyond mere intellectuality 
and surprises readers even today. The analysis of the texts written by women included in this 
thesis indicates that since early XX century these teachers and writers have been showing us 
that there is room for novelty and surprise in Literature and Education, mainly the novelty of 
an expression of freedom: freedom that not a definitive condition but rather a permanent 
coming to be. 



RÉSUMÉ 
 
 
 
Cette recherche a pour but d´extraire, dès le fond des cales de l´histoire, des écrivaines et des 
institutrices du Parahyba, du début du XXe. siècle, tout en apportant à la connaissance des 
contemporains, des textes de Adamantina Neves, Eudésia Vieira, Ezilda Barreto, Lylia 
Guedes et Maria Ignez Mariz. Du point de vue de telles écrivaines, la pratique d´écrire se pose 
en tant qu´une attitude éthique à l´égard du monde et d´elles-mêmes; en tant qu´une recherche 
continue de la liberté, associée à la dimension de la solidarité et de la justice sociale. 
L´analyse des textes écrits au féminin que l´on tâche d´y mettre en oeuvre, assume les 
dimensions de genre et d´ethnie. Au cours de l´analyse des productions littéraires des 
écrivaines du passé, on se rend compte de leur soin de faire face au racisme et à toute 
manifestation d´oppresion. Comme sources, on a utilisé, outre leurs livres, ce qu´elles ont fait 
paraître dans la presse du Parahyba, soit dans le journal A União, soit dans les révues Flor de 
Liz et Nova Era, en plaidoyant pour la formation intellectuelle des femmes. Ayant pour but 
de mettre en relief la participation des femmes dans l´histoire de l´éducation et de la culture 
du Parahyba, ainsi que de proposer à la communauté universitaire brésilienne ce qui de fort 
humain - au-delà de sa dimension intellectuelle - est toujours en mesure d´émerveiller nos 
contemporains, on a élaboré les biographies de Alcide Cartaxo, Anayde Beriz, Juanita 
Machado, Júlia Leal, Olivina Olívia Carneiro da Cunha et Petronila Pordeus 
L´analyse des textes écrits au féminin permet donc de recueillir des enseignements de la part 
de ces écrivaines: dans la relation entre la litérature et l´éducation il existe un espace pour la 
nouveauté et pour la surprise, notamment une nouveauté d´expression de liberté. Liberté qui 
n´est pas une condition définitive, mais un devenir incessant. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
 

Até recentemente – é fato conhecido – o estudo de questões relativas à mulher 
e sua representação na literatura não era considerado um objeto legítimo de 
pesquisa. A consolidação de trabalhos dessa natureza nos meios acadêmicos 
brasileiros data de poucos anos, quando grupos de pesquisadores tomaram a 
iniciativa de se reunir para desenvolver estudos, apresentar os resultados de 
suas pesquisas e discutir teóricos relativos ao tema (DUARTE, 2003). 
 

 

Neste começo do século XXI, vem crescendo significativamente no Brasil uma 

historiografia libertária, sobretudo após as contribuições dos estudos feministas, 

especificamente sobre a relação mulher e literatura, desenvolvidos desde 1970, dentro da 

tendência arqueológica das pesquisas de resgate de textos escritos por mulheres do passado, 

esquecidos em arquivos, bibliotecas e sebos, com o objetivo de reescrever a nossa história 

cultural e socializar nomes de escritoras brasileiras silenciados na historiografia oficial. Nessa 

direção, vale destacar, dentre outros, os trabalhos das integrantes do Grupo de Trabalho 

Mulher e Literatura, pertencente à ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Letras e Lingüística) e do GT Gênero e Literatura da REDOR (Rede Feminista de Estudos de 

Gênero do Norte e Nordeste), instituições que se empenham no resgate das escritoras do 

passado, sendo muitas delas hoje objeto de estudo de dissertações e teses. Todavia, apesar da 

significativa produção na área de estudos de gênero e dessas instigantes contribuições, ainda 

encontramos lacunas nos estudos sobre a presença e participação da mulher na história da 

literatura, especialmente na Paraíba, confirmando que o real não se dá como um fato acabado; 

ele também é feito de ausências, reforçando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas 

que contribuam, com um novo olhar, para a historiografia literária dentro das nossas 

instituições. 

Nosso interesse em pesquisar as produções literárias das escritoras e as biografias 

das professoras da Paraíba é fruto da nossa vivência trabalhando na área de Educação, 
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Gênero, Literatura e História, de intensas buscas e perplexidades1. Ao terminar o curso de 

mestrado, identificamo-nos com o “novo olhar” proposto pela História Cultural2, surgindo 

assim o interesse em recompor as memórias das professoras que se inseriram como sujeitos 

políticos na História da Educação da Paraíba, mas que estavam completamente esquecidas. 

Compartilhamos essa idéia com a professora Eliete Santiago3 que destacou a relevância social 

de tal pesquisa e muito nos estimulou a desenvolver um projeto para seleção do doutorado.  

Além do incentivo da educadora Eliete Santiago, um acontecimento 

extremamente significativo reforçou a nossa intenção de trabalhar com as memórias das 

mulheres intelectuais da Paraíba. Em julho de 2000, no intuito de apresentar o trabalho 

Gênero e Literatura Infantil: representação da mulher nos contos de fadas no 9º Encontro da 

REDOR, realizado em Teresina, Piauí, conhecemos diversas pesquisadoras que estavam 

resgatando as produções literárias de escritoras do final do século XIX e começo do século 

XX de diversos Estados do Nordeste. Após escutarmos atentamente todas as comunicações, 

tivemos a grande surpresa de descobrir a total ausência das escritoras paraibanas na história 

da literatura brasileira. 

Tal ausência “pediu para ser decifrada” e transformou-se numa pergunta 

inquietante: quais as escritoras pioneiras da Paraíba? Conhecíamos alguns nomes a exemplo 

                                                 
1 Desde 1988, na graduação em Psicologia, buscando compreender mais a problemática da condição da mulher 

em nossa sociedade, assumimos uma monitoria, durante vários semestres, da disciplina Psicologia Diferencial, 
ministrada pela professora Rosa Nader, que trabalhava com o tema das determinações da condição feminina 
num contexto teórico das relações de gênero. Em 1992, após concurso público, fui admitida como professora 
de Psicologia, no Centro de Educação na UFPB. Em 1996, defendemos, no Mestrado em Educação, a 
dissertação O papel nosso de cada dia: estudo sobre papéis sociais e estereótipos sexistas. Desde então, vimos 
desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão centradas na questão de Gênero, a exemplo da 
coordenação do projeto de pesquisa na área de Gênero e Literatura Infantil, com alunas bolsistas dos cursos de 
Letras, Psicologia, Pedagogia e História, intensificando o interesse pelo estudo das relações entre Mulher, 
Literatura, Educação e História Cultural.  

2 Utilizamos o conceito de História Cultural no sentido atribuído pelas historiadoras Michelle Perrot e Sandra 
Jatahy Pesavento e estudiosos como Bachelard, Gramsci, Benjamin, Mauss, Rogers Chartier, Paul Ricoeur, 
Carlo Ginzburg, que consideram existirem diferenças na maneira como mulheres e homens do passado 
produzem sentidos sobre o mundo. Todas essas pessoas estudam com a mesma perspectiva de resgate de 
sentidos atribuídos ao mundo, que se materializam em palavras, imagens e práticas sociais. Para fazer uma 
releitura do passado na ótica da cultura e dos excluídos, Michelle Perrot afirma que é preciso identificar os 
fios, tecer a trama geral deste novo modo de fazer História, marcando a presença do Sujeito –Mulher no 
mundo para contar “uma outra História”. 

3  Professora Doutora do Centro de Educação da UFPE. 
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de Anayde Beiriz, Olivina Olívia Carneiro da Cunha e Eudésia Vieira4, mas desconhecíamos 

qualquer trabalho de análise das suas produções literárias. Sobre o que elas escreveram? Além 

dessas escritoras, existiram outras? Sentimos a necessidade de encontrá-las e, assim, 

resolvemos ampliar a pesquisa sobre as memórias das professoras e também cobrir o vazio 

sobre as nossas escritoras pioneiras. Esse fato comprova o que se afirma, usualmente, entre as 

estudiosas da área de resgate de escritoras brasileiras do passado, que “como em toda as 

pesquisas, uma interrogação gerou a procura por essa parcela esquecida da literatura brasileira 

e tenta cobrir este vazio.” (MUZART, 1999, p.17). No final daquele 9º Encontro da REDOR, 

compartilhamos a intenção de começar uma pesquisa sobre as escritoras da Paraíba com as 

pesquisadoras Ívia Alves e Luzilá Gonçalves Ferreira, coordenadoras do GT Gênero e 

Literatura. Além de recebermos muito estímulo e apoio para iniciar o trabalho, também fomos 

convidadas para integrar o citado GT, onde continuamos participando ativamente.  

Num olhar interdisciplinar, esta pesquisa tem por objetivo central analisar as obras 

das escritoras e elaborar biografias de professoras da Paraíba do começo do século XX. Para 

tanto, apresentamos os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar, nos livros publicados pelas mulheres, os temas mais recorrentes;  

b) destacar a presença feminina na Imprensa da Paraíba, socializando trechos de 

artigos publicados no jornal A União, na Revista Flor de Liz e na Revista Era 

Nova; 

c) trazer ao público contemporâneo biografias de algumas mulheres que 

participaram significativamente da História da Educação da Paraíba; 

d) recompor a memória das escritoras e professoras do Brasil; 

e) contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre a participação do 

Sujeito-Mulher na História Cultural da Paraíba. 

                                                 
4 Tivemos conhecimento dos nomes dessas mulheres através da nossa participação numa pesquisa no Centro da 

Mulher 8 de Março, do Grupo de Trabalho Memória de Mulheres Paraibanas, coordenado pela Professora 
Irene Marinheiro.  
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Quando começamos a fazer o levantamento das professoras e escritoras do 

passado, algumas pessoas nos disseram que seria difícil, quase impossível, realizar tal 

pesquisa, porque não iríamos encontrar muitos dados; primeiro, pelo fato de que apenas uma 

minoria daquele período sabia ler e escrever. A maioria só sabia fiar, bordar, costurar; enfim, 

só realizava tarefas domésticas; segundo, porque, se, na Paraíba, a publicação de livros era 

difícil para os homens, muito mais o era para as mulheres. As pessoas insistiam para que 

mudássemos o projeto, pesquisando não sobre as mulheres, mas sobre escritores da Paraíba já 

consagrados, a exemplo de Augusto dos Anjos, José Lins do Rêgo, José Américo de Almeida 

e outros.   

No itinerário das buscas nas bibliotecas, arquivos, sebos etc, pudemos confirmar o 

que disse Michelle Perrot, que, no teatro da memória, as mulheres são sombras tênues e a 

narrativa histórica tradicional reservou-lhes pouco espaço, o que reforça ser o debate 

permanente sobre a história das mulheres um imperativo categórico.  

Passamos diversas tardes, na Biblioteca Central da Universidade Federal da 

Paraíba, fazendo o levantamento sobre as nossas escritoras, consultando o Dicionário Blake, 

em seus sete volumes, na expectativa de encontrar alguma paraibana, a exemplo de inúmeras 

escritoras pernambucanas e maranhenses citadas.  

Entretanto, não encontramos o nome de nenhuma paraibana e essa ausência nos 

pareceu um fato lamentável. Passo a passo, fomos seguindo as recomendações de Luzilá 

Gonçalves Ferreira e começamos a encontrar os sinais, as marcas deixadas pelas escritoras do 

passado: livros, jornais, cadernos, diários, álbuns.  

 

1.1  Procedimentos metodológicos 
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Para a seleção e análise do corpus, os procedimentos metodológicos consistiram 

na organização do material coletado, análise dos textos literários das escritoras e elaboração 

das biografias das professoras. De acordo com o levantamento para delimitar a periodização 

desta pesquisa, as escritoras pioneiras da Paraíba nasceram entre o final do século XIX e o 

começo do século XX. Desse modo, todas as mulheres selecionadas para esta tese nasceram 

entre 1892 e 1905. Organizamos a tese em cinco capítulos: a Introdução, o capítulo 2 – 

Revendo o passado, onde fizemos a revisão bibliográfica das categorias trabalhadas na 

pesquisa, o capítulo 3 – No tecido da resistência, onde analisamos os livros Terra dos 

Tabajaras, de Eudésia Vieira; Nos Arcanos do Império, de Ezilda Barreto e A barragem, de 

Maria Ignez Mariz, o capítulo 4 – O poder educativo de tear de papel: Mulheres da Imprensa 

na Paraíba (1926 – 1937), onde destacamos a historicidade da presença feminina na Imprensa 

da Paraíba, analisando textos de autoria feminina no jornal A União, nas Revistas Flor de Liz 

e Era Nova e, no capítulo 5 – No labirinto da memória, apresentamos as biografias de cinco 

professoras e de uma pintora da Paraíba. Para recompor suas vidas, utilizamos os dados 

coletados nos arquivos pertencentes aos familiares. 

 

 

1.1.1  Análise dos dados 

 

Um trabalho acadêmico na área de Teoria da Literatura exige, por si só, um estudo 

sistemático fundamentado nas categorias, nos conceitos e nos métodos baseados numa 

determinada perspectiva. Considerando essas exigências teóricas e críticas, os dados desta 

pesquisa foram interpretados conforme a ótica com que mais nos identificamos. Desse modo, 

pela semelhança do tipo de pesquisa, escolhemos, para fazer a análise da produção literária 

das mulheres da Paraíba do começo do século XX, a abordagem proposta por Luzilá 
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Gonçalves Ferreira e colaboradoras no livro Um Discurso Feminino Possível: Pioneiras da 

Imprensa em Pernambuco (1830 – 1910), publicado pela Editora da UFPE, em 1995. Para 

estudar textos escritos por mulheres em Pernambuco, em lugar de um texto teórico, as 

pesquisadoras adotaram um texto romanesco. Trata-se do segundo capítulo do romance da 

escritora francesa Suzane Prou  - La Terrasse des Bernardin – publicado pela Calmann-Levy, 

em 1973, e que recebeu o prêmio Renaudaut, em 1976. Num trecho do capítulo escolhido, a 

narradora nos fala da fascinação que tinha em observar as velhas senhoras, amigas de sua 

mãe, que vinham conversar enquanto fiavam, teciam, bordavam, costuravam, faziam crochê 

ou tricô. A narradora fala, igualmente, de seus métodos para recuperar e fazer reviver o 

passado dessas velhas senhoras. 

Isso faz eco com os procedimentos metodológicos da historiografia libertária 

proposta por Margareth Rago, ao trabalhar com memória, história e gênero. Essa historiadora 

explica que recompor biografias de mulheres como sujeitos políticos é uma forma de salvar, 

“no instante do perigo” – citando a expressão de Walter Benjamin – as experiências do 

passado, que, embora sejam significativas, estão ameaçadas pelo esquecimento. Nessa 

direção, Luzilá Gonçalves Ferreira (1995, p. 29) e colaboradoras acrescentam:  

classificar temas e distinguir conotações ideológicas é um trabalho que exige 
leituras paralelas e consultas a especialistas de outras áreas como História e 
Antropologia, numa perspectiva interdisciplinar. A revelação ’das figuras’ é o 
resultado final de uma análise textual e intertextual que poderá desvelar o 
imaginário dessas mulheres e ao mesmo tempo esclarecer melhor nossa 
história presente.  

As pesquisadoras pernambucanas sinalizam, portanto, a necessidade de 

preocupar-se com o estudo do texto e de ultrapassar o limite do pré-texto para a análise 

literária, isolada do contexto, destacando a dimensão histórico-cultural. Articular, relacionar a 

obra em seu contexto específico, de modo que o texto possa exprimir a mentalidade de uma 

época ou de um grupo é uma preocupação, hoje, presente nas atividades cognitivas. Nessa 

perspectiva, a forma pertinente para fazer emergir o discurso das escritoras paraibanas é 
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analisar suas produções, destacando o fenômeno literário/cultural do qual fazem parte como 

autoras e sujeitos políticos, permitindo que seus textos sejam entrelaçados pelos fios da 

complexa rede ideológica, histórica e cultural em que viveram. 

Por isso, este estudo, como já foi citado anteriormente, segue a perspectiva 

interdisciplinar apontada por Luzilá Gonçalves Ferreira e colaboradoras, em que se tomam 

como referências elementos da Pedagogia, da História Cultural, da Psicologia, da 

Antropologia, necessários para a abordagem de textos de épocas passadas; como disse Proust, 

“a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas terras, mas em 

possuir novos olhos”.  

Nesse sentido, os capítulos aqui reunidos buscam reler o passado com “novos 

olhos”, destacando a presença e a participação da mulher como sujeito político no território 

das letras. Diante da diversidade das produções literárias das nossas escritoras é inevitável 

pinçar apenas alguns dos fios narrativos puxados pelas autoras. Isso revela que o debate sobre 

os textos das mulheres do passado da Paraíba é permanente. Por outro lado, decifrá-los, em 

certo sentido, consistiu em aprender mais e mais sobre a nossa História Cultural, sobre o 

imaginário feminino, sobre a palavra de toda mulher, inclusive a nossa. Parafraseamos, no 

feminino, as palavras de Dante a Virgílio, em Inferno, Canção I, vs. 82-85: “De outras 

poetisas a honra e o lume/ valham-me o longo estudo e o grande amor/ que me fizeram buscar 

os teus volumes/ Vocês são as minhas mestras e as minhas autoras”.  
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1.1.2  A tecelagem como metáfora do ato de escrever e educar 
 
 
 

Uma das aprendizagens significativas que emergiram durante o começo da análise 

dos dados desta pesquisa foi identificar a tecelagem como metáfora do ato de escrever. E 

como também estamos recompondo as memórias de professoras, sentimos a necessidade de 

incluir nos seus procedimentos metodológicos, além do ato de escrever, o ato de educar, 

tomando como referência a visão filosófica de Paulo Freire, uma vez que existe muita 

equivalência nos gestos de fiar, tecer, escrever com o processo de ensinar e aprender. Em um 

livro intitulado A tecelã, Bárbara Black Koltuv escreve que a fiação se inicia com a coleta da 

lã, a concepção ou o encordoamento do tear. É necessário juntar o material, organizar uma 

estrutura e executar o processo de lavagem, cardagem, seleção, desenho, tecelagem, 

retesamento e, às vezes, desmanchar e tornar a tecer. Isso revela que a relação entre escritoras 

e tecelãs é íntima, até mesmo o próprio vocábulo texto é uma variante de tecido. No livro 

Texturas: sobre leituras e escritos, Ana Maria Machado afirma que, em português, ao 

tratarmos da narrativa, utilizamos os vocábulos: trama, enredo, fio da meada, ou seja, várias 

palavras que derivam de um conjunto de atividades tradicionalmente femininas, a fiação e a 

tecelagem. Desse modo, o processo da tecelagem também pode ser comparado com a 

produção do saber, com a arte de ensinar e aprender.  

Provavelmente não é por acaso que, no Museu Imperial5, a Sala Nº05 é 

denominada Sala de Costura, fazendo parte da mobília um móvel aberto, onde podemos 

observar vários tipos de agulhas e um cartaz com a seguinte mensagem: 

O tempo naquela época custava a passar... 
Qual era a ocupação das senhoras e das meninas? 
Vejam esta caixa aberta. Para que servem estas pequenas coisas? 
São instrumentos para costurar e bordar, agulhas e carretéis feitos em marfim. 

 
 

                                                 
5 O Museu Imperial fica situado na Rua da Imperatriz, 220, em Petrópolis – RJ. E-mail: 

museu@museuimperial.gov.br 
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Também não é por acaso que fiar, escrever e ensinar foram as primeiras 

ocupações exercidas pelas mulheres. Assim, tal como a fiandeira que produz o fio têxtil e a 

escritora que faz o texto, a professora vai tecendo o seu fio didático: planejando, escolhendo, 

de acordo com o contexto onde está inserida e a intencionalidade pedagógica, os conteúdos de 

aprendizagens e os meios para desenvolver e avaliar a prática educativa. Desse modo, não fica 

difícil perceber as competências quase intercambiáveis entre tecelãs, escritoras e professoras. 

Aliadas da narrativa, elas conjugam seus esforços, fabricam têxteis e textos, bordando no 

tecido social da humanidade signos de cultura e civilização, duas marcas significativas da 

historicidade da condição humana frente aos animais.  

 

 

1.1.3  Quilts libertários: a liberdade por um fio 

 

Seguindo o fio da historicidade, a moda como categoria científica retrata a 

memória cultural de um povo, uma vez que, através dos vestuários, podemos conhecer os usos 

e costumes de uma determinada sociedade no tempo e no espaço. Nesse aspecto, vale destacar 

a contribuição significativa das tecelãs na produção das roupas como dos bens de circulação 

da vida cotidiana, a exemplo dos trajes pessoais e das peças de cama e mesa. A roupa era uma 

forma de os indivíduos diferenciarem-se pública e socialmente. Assim, a roupa identificava a 

posição de uma pessoa na hierarquia social através da variação na quantidade e na qualidade 

dos tecidos e dos estilos. Isso representava o ponto de distinção das classes sociais. Sobre essa 

questão, Machado (2001) cita um livro sobre roupas, memória e dor, intitulado O casaco de 

Marx, onde Peter Stallybrass explica: “pensar sobre a roupa, sobre roupas, significa pensar 

sobre a memória, mas também sobre poder e posse”. Ele se refere à Inglaterra renascentista 

como uma sociedade onde a roupa era moeda corrente, muito mais que o ouro ou a moeda. 
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Cita como os têxteis faziam parte dos testamentos, lembrando, inclusive, que um simples 

colete do conde de Leicester custou mais do que a residência de Shakespeare em Stratford. As 

roupas eram tão valiosas que apareciam sempre entre os objetos mais penhorados. Peter 

Stallybrass ainda acrescenta que esse processo também ocorria, no século XV, em outros 

lugares, a exemplo de Florença, onde os dotes das moças eram oferecidos em tecidos e 

roupas, o famoso enxoval que permanece existindo no século XXI. 

Vale destacar a inventividade de um grupo de mulheres que, trabalhando com fios 

e agulhas, começaram a produzir uma espécie nova de roupa de cama, um cobertor 

denominado Quilt. Segundo Machado (2001), um Quilt é muito mais que uma simples colcha 

de retalhos. Nesse tipo de cobertor, nenhum pedaço de pano é costurado aleatoriamente; pelo 

contrário, todos os agrupamentos dos tecidos têm uma intencionalidade específica. Os Quilts 

Libertários podem ser vistos no Museu de Belas Artes de Boston ou no Smithsonian. As 

tecelãs, para confeccionarem esses Quilts, reuniram as técnicas européias de bordados de 

agulha com a maneira de fazerem a arte têxtil, com motivos geométricos das mulheres 

indígenas, e acrescentaram a contribuição valiosa das artes de aplicação de tecidos do Oriente 

Médio, utilizadas pelas mulheres africanas, ou pelas raízes tradicionais de cores e formas 

vibrantes de alguns povos da África, especialmente da nação Fon, do Daomé. É 

impressionante o poder de integração que essa Arte sugere, pois caracteriza-se intensamente 

pela afirmação das diferenças que a compõem. É importante destacar como essas mulheres, 

através de uma técnica de tecelagem e bordado, ensinam ao mundo lições tão necessárias de 

cooperação e respeito pelas diferenças. A Arte de fazer Quilts  foi se espalhando por diversos 

lugares e, no século XIX, alguns grupos de mulheres decidiram acrescentar aos desenhos 

geométricos algumas narrativas sobre seus sonhos de liberdade semelhantes às histórias em 

quadrinhos. Desse modo, os Quilts, além de criativos e multiculturais, passaram a ser também 

libertários. Foi através da venda de Quilts belíssimos que muitas mulheres escravizadas 
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conseguiram comprar a liberdade. O tema principal retratado nos Quilts era o cotidiano da 

escravidão. Ana Maria Machado destaca o de Harriet Powers que narrou, em quadrados de 

cores diferentes, fragmentos do cotidiano da escravidão, destacando a luta pela liberdade. 

Essa fiandeira ainda teve o cuidado de explicar por escrito toda a dimensão simbólica do seu 

trabalho, decifrando detalhadamente cada cena, a fim de que a pessoa quando adquirisse o 

Quilt pudesse compreender todo o significado.  

Ainda hoje é possível escutar o eco da voz dessas tecelãs em diversos projetos que 

contemplam algumas modalidades de ações afirmativas. Segundo Gomes (2003), neste 

começo do século XXI, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 

políticas públicas e privadas, concebidas com o objetivo de combater a discriminação racial, 

de gênero, por deficiência física, de geração e de origem nacional, como também para corrigir 

os efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por meta a realização do 

ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego. 

Enfim, para que haja igualdade nas oportunidades e nos resultados, é necessário articular os 

dois eixos centrais que movem todas as pessoas integrantes do movimento anti-racismo no 

Brasil, ao defenderem a implementação de ações afirmativas. 

Neste estudo, para interpretar os textos literários, utilizamos a tecelagem como 

metáfora do ato de escrever e educar, recorrendo à idéia das tecelãs na produção dos Quilts 

Libertários para sistematizar os fios narrativos puxados pelas escritoras e, assim, produzir, de 

forma intencionalmente estética, um Quilt da Paraíba. O crítico literário Janilto Andrade 

(2001) observa que o movimento da interpretação do texto literário, sem perder de vista a 

síntese sujeito-objeto, gera um novo acontecimento. Para transformar o ato de ler em criação 

de um novo acontecimento, é imperativo discutir a questão da liberdade de leitura, no sentido 

de salvaguardar o respeito pela sensibilidade. Isso implica em articular a subjetividade, 

produzida na interação com a realidade sociocultural. Tal liberdade permite vivenciar o texto 
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como experiência estética, deslizando nessa trilha da subjetividade, onde o leitor interage com 

o texto sem deixar de estar centrado no seu mundo interior: 

Essa construção implica componentes singulares de uma visão de mundo. A 
interpretação da obra de arte é o lugar de encontro de dois entes, pondo a 
descoberto, aqui, as razões do sujeito, as quais, bebidas na fonte da tradição, 
não deixam, contudo, de receber a marca particular de cada um, variando de 
acordo com os diversos leitores e as diversas culturas (ANDRADE, 2001, 
p.17). 

 



2  REVENDO O PASSADO 
 
 
 

O passado reconstruído não é refúgio, mas uma fonte, um manancial de 
razões para lutar. A memória deixa de ter um caráter de restauração e passa a 
ser memória geradora do futuro (BOSI, 2001, p.66). 

 

Nelly Novaes Coelho observa que, neste começo do século XXI, mais uma vez, 

articulam-se por toda parte as discussões sobre os rumos a serem tomados para revitalizar a 

Educação. É pertinente recordar que a Literatura poderia ser a ponta de eixo ideal para uma 

nova estrutura de ensino. Analisando as diversas propostas deste novo milênio, a autora 

sinaliza a valorização do poder formador da literatura e das artes, citando, dentre outros, 

Edgar Morin, como um dos construtores da teoria da complexidade. Ele esclarece que, dentre 

as diferentes manifestações da Arte, a Literatura é a que mais socializa os valores culturais 

que dinamizam uma sociedade.  

No artigo Repensando a história literária, Ria Lemaire (1994) esclarece que 

algumas descobertas significativas da historiografia literária feminista emergiram do debate 

sobre oralidade e escrita desenvolvido por pesquisadores a exemplo de Goody (1968; 1977 

LEMAIRE, 1994). Ela cita os princípios da desconstrução dos discursos da história literária 

formulados por Foucault: a descontinuidade – em vez da procura da continuidade, unidade e 

tradição, a observação de descontinuidades, quebras e contradições nos discursos; a história 

literária não é apenas definida apenas a partir da sobrevivência de obras realmente superiores 

do passado. A pesquisadora francesa também levanta alguns questionamentos: como uma 

ideologia específica foi propagada nas obras de um dado período? Como foram desenvolvidas 

ideologias novas ou parcialmente novas? Vejamos o que ainda diz Lemaire (1994, p. 67) 

sobre a contribuição da historiografia feminista: 
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A historiografia feminista traz uma contribuição nova para a desconstrução 
do discurso da história literária tradicional, porque junta, aos estudos de 
Foucalt, uma nova premissa [...] Seu ponto de partida é a percepção de que a 
história literária é um dos discursos de uma sociedade que se baseia 
essencialmente na desigualdade entre os sexos. Isto resulta no fato de que 
mudanças nas estruturas sociais ou culturais terão conseqüências 
diversificadas para homens e mulheres. 

A revisão da história da literatura ocidental demanda a releitura da história 

literária tradicional visando a inclusão das diversas tradições da cultura feminina 

marginalizada e/ou silenciada, marcada pelas relações de gênero e etnicidade. Isto implica 

uma mudança no jeito de olhar a história oficial: rever para valorizar a memória de 

populações marginalizadas. O olhar e a memória caminham de mãos dadas. Trabalhar com a 

memória na perspectiva da historiografia libertária é reler o passado para reinterpretar nossa 

história do lado dos oprimidos. Nesta tese, esse gesto de olhar para trás busca problematizar 

algumas lacunas da história oficial sobre a presença das mulheres no campo da educação e da 

literatura através de um olhar não-natural, mas construído com a intenção de dar existência e 

visibilidade a tais presenças. A pertinência social dessa revisão do passado é recuperar esse 

potencial encoberto das vozes femininas que falam num devir, ou seja, a memória geradora de 

futuro, como observa Ecléa Bosi (2003), conforme a epígrafe na abertura deste capítulo. 

Para fazer esta revisão do passado, é preciso lançar um outro olhar, como sugere 

Evgen Bavcar6 que faz um passeio na cultura grego-romana para recuperar as figuras míticas 

de Édipo, Ulisses, Tirésias e outros, com o intuito de recompor a história do olhar nas suas 

formas mais primitivas, evidenciando formas diferentes de olhar. Édipo, privado da visão 

comum, encontra uma equivalente no terceiro olho, pois só esse pode ir em direção ao 

invisível, como esclarece o fotógrafo e filósofo Bavcar (2003, p. 19): 

Também não podemos esquecer todas as grandes injustiças, os preconceitos 
e os ultrajes que afetam aqueles que, no imaginário, fazem o papel de Édipo, 
o grupo social etiquetado “os cegos”, apesar do seu olho. A arqueologia do 
olhar nos ensina que essa nova qualidade da visão humana se expressa 
melhor ainda no olhar de Tirésias, arquétipo do olhar desprendido dos 
fundamentos míticos. 

                                                 
6 Evgen Bavcar é fotógrafo e escritor. Cego desde os 12 anos. 
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   Baseado no olhar de Tirésias, Bavcar (2003) nos propõe as visões que 

problematizam a realidade, olhar próprio da literatura, que nunca se conforma com o mundo 

como está e sim como poderia ser. O futuro dessa visão é um processo inovador que libera 

dos preconceitos e determinismos, construindo um outro olhar para poder alcançar o infinito: 

Em todas as épocas da história do indivíduo, existiu um infinito, além do 
horizonte do nosso olhar físico. O infinito, como aspiração para ir além do 
visível, sempre foi a nossa vontade de ver as coisas e exteriores pela nossa 
interioridade também, e de dar assim ao nosso olhar exterior a capacidade de 
exceder as visões mais imediatas. No olhar humano de hoje, se reflete a 
memória de todas as pessoas que, antes de nós, queriam olhar com os seus 
próprios olhos e que nos deram como herança o poder de continuar a missão 
delas nas dimensões temporais e nos espaços dos universos que são os nossos 
(BAVCAR, 2003,  p. 21).  

 Decorre daí a relevância de ouvirmos a voz feminina para enriquecer o diálogo 

cultural, produzindo um outro discurso superando os estereótipos sexistas. Que a mulher 

possa ser considerada como sujeito histórico que busca desenvolver uma existência criativa, 

isto é, uma existência de transformação. Assim fica mais fácil compreender que a mulher, ao 

escrever, não é apenas uma dona de casa, uma mãe ou uma professora, mas a soma das suas 

possibilidades. 

 

 

2.1  Memória, gênero e literatura de autoria feminina: entrelaçando os fios 

 

 A categoria memória é trabalhada por Ecléa Bosi (2003) na mesma esteira dos 

estudos de Le Goff, (1996) que, de modo inequívoco, assume uma postura ética e aponta que 

a intencionalidade política dos trabalhos com a memória coletiva devem necessariamente 

servir para a libertação das pessoas, destacando a relevante articulação da memória coletiva 

com a história, desempenhando a função de ligar e recompor o passado de uma geração para 

outra, um passado sempre a se refazer, pois a  
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[...] memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 
salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de 
forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão 
dos indivíduos  (LE GOFF, 1996, p. 477). 

 A recomposição da memória coletiva é um aspecto básico para a vida social, seja 

para sua permanência, seja para a sua transformação, uma vez que, através da recomposição 

do passado, é possível emergir elementos que sirvam de fundamentos para sua releitura, uma 

reinterpretação do presente e uma outra projeção do futuro. Desse modo, articular memória, 

gênero e literatura de autoria feminina, neste capítulo, significa escolher categorias que 

favoreçam uma releitura do passado, e assim tornar visível e poder “contar uma outra história 

das mulheres”.  

Contar é narrar. Narrar é recordar, isto é, recolocar no coração, sentir a vida 

pulsando. Em toda palavra, sobretudo quando está escrita, existe uma força insuspeitável. Ler 

os textos das mulheres do passado é uma forma de trazê-las de volta à vida, como explica 

Borges (2000, p.12) “e aqueles mortos podem ser ressuscitados, podem ser trazidos de volta à 

vida quando se abrem as suas páginas”. 

Nessa direção, Certeau (1998, p. 161) explica que a narrativa é uma arte do dizer e 

do fazer a história, reinventando o presente: 

A memória mediatiza transformações espaciais. Segundo o modo do 
“momento oportuno”(Kairós), ela produz uma ruptura instauradora. Sua 
estranheza [inquietante familiaridade] torna possível uma transgressão da lei 
do lugar. Saindo de seus insondáveis e móveis segredos, um “golpe” modifica 
a ordem local [...] o passado voltando, abala os dados de uma forma 
hierárquica. 

Bérgson (1999), no livro Matéria e memória, afirma que há uma memória 

ontológica, ou seja, que memória é tempo, duração, percepção, e sobrevive em si mesma. E 

esclarece que não há um real já pré-formado, todo construído e cristalizado desde sempre, 

mas um real que traz consigo um devir.  
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A sua percepção, por mais instantânea, consiste portanto numa incalculável 
quantidade de elementos rememorados, e , para falar a verdade, toda 
percepção é já memória. Nós só percebemos, praticamente, o passado, o 
presente puro sendo o inapreensível avanço do passado a roer o futuro 
(BÉRGSON, 1999, p. 176). 

Dessa forma, o passado permanece, ou até retorna, ligando as pessoas através da 

coexistência dos múltiplos fios do tempo, jamais ultrapassados e, sim, recompostos desde 

sempre e entrelaçados nas inúmeras formas possíveis para continuar existindo no tempo 

presente. Daí a importância da memória em nossa sociedade. No caso específico das mulheres 

selecionadas como sujeitos para esta pesquisa, vale lembrar a explicação de Le Goff (1996):  

a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, individual ou 

coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de 

hoje. Nesta direção, as professoras e escritoras são duplamente prejudicadas pelo fenômeno 

do esquecimento histórico: primeiro por serem mulheres, e de outra parte, pela construção de 

sua memória individual ou coletiva terem de enfrentar, além da exclusão de gênero, a 

desvalorização histórica de sua profissão. Segundo Gay (1995), mesmo antes de as mulheres 

de classe média conquistarem seus espaços na educação superior e nas profissões liberais, já 

haviam elas encontrado três carreiras: professora, escritora e enfermeira. Assim, as mulheres 

começaram a receber um pagamento pelos artigos, poemas, dramas, romances, livros de 

viagem e de auto-ajuda que escreviam, sendo, no entanto, necessário destacar a observação de 

Gay (1995, p. 331): 

[...] eram mostras de um talento arduamente adquirido e precariamente 
gozado. Nos primeiros anos do reinado de Vitória, a mulher autora era uma 
figura familiar, embora não universalmente amada, uma protagonista na 
grande redefinição de papéis que marcou a era. 

Nesse contexto, alguns escritores criticavam essas invasoras. Entretanto, muitas 

escritoras resistiram e se recusaram a sair de cena e ficavam orgulhosas dessa interessante e 

honrada maneira de ganhar a vida. Peter Gay (1995) denominou essas escritoras ousadas do 

século XVIII, de “amazonas da pena”. Entretanto, vale lembrar o peso de serem pioneiras, 
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tendo de enfrentar diversas pressões sociais, desde a altivez masculina, a censura e o austero 

desgosto das suas próprias famílias até, e, sobretudo, a recriminação de outras mulheres, 

denunciando que mulher só escreve lixo. 

Algumas mulheres, quando criticavam o estilo da escrita feminina, revelavam 

uma visão de mundo bastante conservadora, defendendo que a literatura deveria continuar 

sendo um território destinado exclusivamente aos homens. Foi assim que muitas escritoras do 

século XIX resolveram esconder sua identidade, usando um pseudônimo masculino, a 

exemplo de George Sand, George Eliot, Currer Bell, Otton, Ossip Schubin dentre outras. 

Passo a passo, no século XVII, muitas mulheres foram assumindo seus lugares de escritoras 

respeitáveis: Fanny Burney na Inglaterra, Sofie von La Roche na Alemanha, Madame de Staël 

na França.  

Assim, por volta de 1850, num processo lento, as mulheres se tornam as maiores 

leitoras e produtoras de romances. A competência da mulher funcionou como uma ponte para 

transpor a visão da mulher como anjo doméstico do homem para a visão reconfigurada da 

mulher como companheira do homem. Segundo ainda Gay (1995), a competência provou ser 

o pré-requisito para o exercício feminino da conquista na direção do exercício da proficiência 

no mundo. A singularidade da memória coletiva de professoras e escritoras também está 

relacionada com a inserção da mulher no espaço público.  

Num olhar interdisciplinar, Le Goff  (1996)  mostra ainda como os múltiplos fios 

que tecem a rede de estudo da memória coletiva integram diferentes áreas de estudos: a 

psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia e a psiquiatria. É assim que algumas 

vertentes desses estudos, no seio de algumas dessas ciências, podem evocar, de uma maneira 

metafórica ou concreta, aspectos e questões da memória histórica e da memória social. 

 Nessa direção, foram desenvolvidas pesquisas, aproximando a memória de 

fenômenos ligados à esfera das ciências humanas e sociais. Le Goff (1996) considera que o 
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ato mnemônico fundamental é o “comportamento narrativo que se caracteriza antes de mais 

nada pela sua função social, pois que é comunicação a outrem de uma informação, na 

ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo. Le Goff (1996) também 

destaca os estudos de Henri Atlan sobre os sistemas auto-organizadores, articulando 

“linguagens e memórias”:  

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma extensão 
fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória que, 
graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar interposta 
quer nos outros quer nas bibliotecas. Isto significa que, antes de ser falada ou 
escrita, existe uma certa linguagem sob a forma de armazenamento de 
informações na nossa memória (LE GOFF, 1996, p. 425). 

 Mais adiante o historiador explica que o estudo da memória social é uma das 

maneiras de abordar as questões do tempo e da história.  Uma das formas de memória ligada à 

escrita é o documento.  

“Neste tipo de documento a escrita tem duas funções principais: uma é o 
armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo e 
do espaço, e fornece ao indivíduo um processo de marcação, memorização e 
registro”, a outra, “ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual 
“permite reexaminar, reordenar, retificar frases e até palavras isoladas” (LE 
GOFF, 1996, p.535). 

 A evolução da memória ligada ao aparecimento e à socialização da escrita está 

diretamente vinculada à evolução social e ao desenvolvimento urbano. Seguindo o fio da 

historicidade, não apenas a cidade capital se torna o eixo do mundo, mas o rei em pessoa cria 

um programa de memorização sobre o qual tem autoridade. Os reis criam instituições-

memória: arquivos, bibliotecas e museus. Através da memória real, os reis fazem compor, 

narrar os seus feitos – e estes nos levam à fronteira onde a memória se torna história. 

É na fronteira da memória e história que entrelaçamos os fios da memória, gênero 

e literatura de autoria feminina, como categorias significativas para recompor o passado das 

professoras e escritoras da Paraíba, abrindo os novos horizontes possíveis para enxergá-las e 

poder ouvir o sentido das suas experiências, como explica Joan Scott: 
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As maneiras como as sociedades representam o gênero, o utilizam para 
articular regras de relações sociais ou para construir o sentido da 
experiência. Sem o sentido, não tem experiência; e sem o processo de 
significação, não tem sentido (isto não quer dizer que a linguagem é tudo, 
mas que uma teoria que não a leve em conta não consegue discernir o poder 
que têm os símbolos, as metáforas e os conceitos na definição da 
personalidade e da história humana) (SCOTT, 1990, p. 19).  

O centro das reflexões nos trabalhos feministas, atualmente, passa a ser a busca dos 

significados das representações do feminino e do masculino, bem como das construções 

culturais e históricas das relações de gênero. Neste aspecto, Lobo (1991, p.1) produziu uma 

das mais amplas definições para a categoria gênero: 

A categoria gênero pode ser definida como relação social que atravessa a 
história e o tecido social, as instituições e as mentalidades, objeto 
interdisciplinar por excelência, ao mesmo tempo do domínio das teorias 
sobre família, mercado de trabalho, processo de trabalho, cidadania, partido 
político e movimentos sociais, tanto quanto da subjetividade. 

 O processo de socialização diferenciado culturalmente para homens e mulheres 

faz com que as mulheres construam uma memória e se relacionem com o mundo de uma 

maneira específica. Nessa direção, articular memória, gênero e literatura de autoria feminina 

possibilita ressignificar a história da educação e da literatura na Paraíba,  

seja pela dimensão antropológica do olhar feminino, sempre atento aos 
detalhes, aos microcosmos, aos pequenos acontecimentos do cotidiano, 
trazidos também para o mundo público, seja por sua dimensão psicológica, 
isto é, aberta à captura das expressões dos afetos e dos desejos (RAGO, 
2001, p. 20). 

Assim, recompor a memória dessas mulheres da Paraíba, configurada a partir da 

singularidade de cada professora e de cada escritora, permiti-lhes construir uma imagem 

pública bem definida, rompendo o silêncio, no qual elas possam ver seus trabalhos 

intelectuais reconhecidos, pois escrever e educar se colocam para elas como atividades éticas 

em relação ao mundo e a elas mesmas,como busca permanente da liberdade, reforçando o 

sentido pedagógico da epígrafe de Le Goff  (1996), destacada na abertura deste capítulo, ou 

seja, para libertar as pessoas das amarras dos preconceitos sociais é preciso trabalharmos com 
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memória coletiva. 

A narrativa histórica oficial destinou pouco espaço às mulheres, aos negros, aos 

idosos, às crianças, ao cotidiano, privilegiando a cena pública: a política, a guerra. 

Especificamente, em relação às mulheres, essa ausência no nível da narrativa é reforçada pela 

falta de pistas em termo das fontes nas quais as historiadoras e os historiadores se apóiam para 

desenvolver seus trabalhos. Perrot (1998) esclarece que, no século XIX, os escriturários 

(administradores, policiais, juízes ou padres) pouco falam sobre as mulheres e mesmo os 

poucos registros encontrados são carregados de estereótipos sexistas7, ou seja, são 

consideradas mulheres megeras a partir do momento em que abrem a boca, histéricas, a partir 

do momento em que gesticulam.  

O século XIX distinguiu bem as esferas pública e privada. De um modo geral, o 

mundo público, sobretudo o econômico e político, é destinado aos homens, sendo este o 

socialmente valorizado. As mulheres foram afastadas de certos lugares como a Bolsa, os 

bancos, os grandes mercados de negócios, o Parlamento, os clubes, os círculos de discussões, 

os cafés e até mesmo as bibliotecas públicas. Sobre essa questão, Michelle Perrot (1998) 

comenta que Simone de Beauvoir, na Bibliotèque Nationale, é uma figura de transgressão 

intelectual. Fica claro, portanto, que a cidade do século XIX é um lugar sexuado. Nesse 

território, as mulheres, sobretudo as burguesas, transitam como ornamentos, estritamente 

disciplinadas pela moda, que codifica suas aparências, roupas e gestos, porque tinham a 

função de mostrar a fortuna e a condição do marido. De outra parte, as mulheres das classes 

populares só entram em cena quando reclamam do pão caro e provocam confusões contra os 

comerciantes que aumentam, de forma exacerbada, o preço dos alimentos. Desse modo, 

através dos estudos de Michelle Perrot (1989, p.11): 

                                                 
7 Utilizamos o termo estereótipos sexistas no sentido atribuído por Andree Michel: “Os estereótipos sexistas 

podem ser definidos como uma atitude ou uma ação que diminui, exclui, sub-representa e estereotipa as 
pessoas, de acordo com o seu sexo” (Andree Michel, 1989: 17). In: MICHEL, Andree. Não aos estereótipos: 
vencer o sexismo nos livros para crianças e nos manuais escolares. São Paulo: UNESCO, 1989. 



 35

[...] a observação das mulheres em outros tempos obedece a critérios de 
ordem e de papel. Ela diz respeito mais aos discursos que às práticas. Ela 
detém pouco sobre as mulheres singulares, desprovidas de existência, e mais 
sobre “a mulher”, entidade coletiva e abstrata à qual se atribuem as 
características habituais. Sobre elas não há uma verdadeira pesquisa, apenas a 
constatação de seu eventual deslocamento para fora dos territórios que lhes 
foram reservados. 

 Ficam claras a deficiência documental e a complexidade de sua significação. Os 

arquivos criminais, fontes significativas para o conhecimento da vida privada, pouco falam 

das mulheres, justamente porque, como a mulher foi excluída do campo do ataque, da 

vingança, do confronto, sua presença é mínima nessa área, ou seja, o banditismo de estrada, o 

roubo com arrombamento, o assalto à mão armada eram, até uma data recente, atitudes 

exclusivamente de homens. 

 Até mesmo nos arquivos públicos, há uma predominância do registro das histórias 

de homens que calaram as mulheres. E, nos arquivos particulares, outro “sótão da história”, 

como explica Perrot (1998), podemos encontrar também outras informações sobre as 

mulheres, pois estas eram as produtoras desses arquivos, preservando suas correspondências 

familiares e diários íntimos.  

Assim como a leitura, a escrita é freqüentemente uma prática censurada para as 

mulheres. Tudo isso representa formas do silêncio construído historicamente para reprimir a 

voz das mulheres, segundo explica Michelle Perrot (1998) apoiada na expressão de Jules 

Simon, “para ocultar suas vidas”, como uma maneira de consentimento da negação de si que 

perpassa todo o processo da educação feminina, seja de ordem religiosa ou laica, e que a 

escrita e a leitura contradiziam. Fica evidente como é ameaçador que as mulheres produzam 

saber, pois este também gera o poder, como nos ensina Michel Foucault. Por isso, queimar os 

papéis, os escritos das mulheres era uma forma de mantê-las “quietas”, ou seja, em silêncio. 

Tudo isso sinaliza a dificuldade de recuperar uma memória que quase não deixou rastros. 

 Daí a contribuição da arte da tecelagem como meio de recompor a memória social 

das mulheres. Desse modo, podemos compreender ainda mais o significado cultural da 
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fabricação dos Quilts Libertários, que tinham a função de narrar cenas do cotidiano, como nos 

ensina Ana Maria Machado (2001). Tudo isso são contribuições para a memória do universo 

feminino. Esses Quilts funcionam como um meio de comunicação, o único do qual se ousa 

falar, ou mesmo projetar seus sonhos de liberdade. Portanto, os modos de registros das 

mulheres estão ligados à sua condição existencial, ao seu lugar na família e na sociedade.  

 Pela força das circunstâncias, coube às mulheres de antigamente a transmissão das 

histórias de família, ao folhearem álbuns de fotografias, de mãe para filha, aos quais, juntas, 

acrescentavam um nome, uma data, destinados a fixar identidades já em via de se apagarem. 

Desse modo, a memória das mulheres é socializada pela linguagem verbal; através da 

oralidade das sociedades tradicionais, sendo que as mulheres eram as narradoras da 

comunidade aldeã, o que sinaliza um certo poder conferido às pessoas velhas, lembrando a 

expressão de Ecléa Bosi (1979) que a velhice é o tempo da memória. Assim, essas pessoas 

ancoradas em experiências podem funcionar como fontes de sabedoria pela capacidade de 

contar histórias do passado, de acumular experiências e de poder lidar melhor com os desafios 

do presente. 

No século XIX, ocorreu um certo refluxo da palavra feminina através de 

correspondência, cartões-postais, diários. Esse aspecto confirma, na rememoração, que as 

mulheres são as porta-vozes da vida privada. O feminismo contribuiu, assim, para tirar a vida 

das mulheres do anonimato, estimulando as pesquisadoras a criarem arquivos e dicionários, 

como um dos compromissos de uma história cultural das mulheres em plena expansão no 

final do século XX e neste começo de século, desenvolvendo nelas a consciência do quanto 

são importantes. 

De acordo com os estudos de Michelle Perrot (1998), fica mais fácil compreender 

como foi socializada, em nossa cultura, a idéia de que a natureza das mulheres as destinava ao 

silêncio e à obscuridade. No entanto, elas começaram a romper esse silêncio e a entrar na cena 
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pública, escrevendo na Grã-Bretanha, França e Itália, através das correspondências, da 

literatura e da imprensa (inicialmente de moda) como redatoras e até como diretoras. Além da 

moda, também escreviam sobre narrativas de viagens, notícias, conselhos. No século XIX, Le 

Journal des Dames e Le Journal, revistas femininas abertas, formavam uma rede nas grandes 

capitais européias, a exemplo de  

Atenas, onde a professora primária K. Parren transforma o Journal des Dames 
num Centro eficiente de consciência feminina. Antes de ser colonizado pelos 
cosméticos e pela publicidade, esse tipo de revista muitas vezes serviu de 
matriz e de tribuna para a expressão de mulheres (PERROT, 1998, p. 80). 

Criar um jornal foi uma das maneiras de manifestação do feminismo em quase 

toda a Europa. Elizabeth Sharples funda “Isis” no início do século XIX na Inglaterra; em 

Paris, Eugénie Niboyet cria La Voix des Femmes, que se tornou L’Opinion des femmes; 

Louise Otto funda em Leipzig o Frauenzeitung, que tem como divisa: “Recruto cidadãs para 

o reino da liberdade”. Desse modo, espalham-se jornais feministas pelo mundo, tornando-se 

impossível enumerá-los e, na França, nada menos do que uma centena entre 1875 e 1914. 

Depois dessa data, qualquer associação que é criada tem o seu próprio jornal. Portanto,  

[...] as mulheres do século XIX movem-se mais do que se pensa. Participam 
das migrações, camponesas vindas à cidade como domésticas ou costureiras, 
burguesas médias contratadas como preceptoras, não raro longe de seu país. O 
mundo muda, modificam-se as fronteiras, também entre os sexos (PERROT, 
1998, p. 86).  

Portanto, entender a proibição de falar, o silêncio imposto às mulheres é também 

compreender a força das resistências e a maneira de contorná-las ou de subvertê-las. As 

mulheres conquistaram, com muito esforço, o lugar de professoras e de escritoras, 

legitimando a Era das Mulheres Letradas ou da Nova Mulher, como observa o historiador Eric 

Hobsbawn (1988), que, estudando as mudanças e transformações da condição feminina, 

destaca que surgiram 

[...] mulheres ativas em campos até então restritos exclusivamente aos homens 
e onde de fato elas se distinguiam notavelmente:eram figuras como Rosa 
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Luxemburgo, Madame Curie, Beatrice Webb. Ainda assim, era 
suficientemente ampla para produzir não apenas um punhado de pioneiras, 
mas – dentro dos meios burgueses – uma espécie nova, a “nova mulher”, 
sobre a qual, de 1880 em diante, os observadores do sexo masculino 
teorizaram e discutiram e que foi a protagonista dos escritores “progressistas”, 
como Nora, de Henrik Ibsen, e rebeca West, heroína de Bernard Shaw, ou 
melhor, anti-heroína. 

   É pertinente esclarecer que essa mudança foi restrita às mulheres da classe média, 

uma vez que, a grande maioria das mulheres, sobretudo, das que viviam na Ásia, na África, na 

América Latina e nas sociedades camponesas do sul e do leste europeu, não havia passado 

ainda por nenhuma transformação. Assim, fica mais fácil identificar que os fundamentos 

sobre o silêncio imposto à mulher é de longa duração, inscrito na construção do pensamento 

simbólico da diferença entre os sexos. No livro Sob o signo do silêncio, Lorival Holanda 

(1992) nos ensina que impor o silêncio a alguém é uma forma de morte. Portanto, dar a voz às 

mulheres da Paraíba, do começo do século XX, é uma maneira de revitalizar os discursos das 

escritoras do passado, que, de forma audaciosa, resistiram ao silêncio e deixaram suas marcas 

na história cultural desse Estado como tantas outras vozes de diferentes lugares do Brasil. 

 

 

2.2  Vozes femininas, precursoras, e cantos libertários 

 

Na perspectiva de uma arqueologia literária feminista, Zahidé Muzart (1999) 

organizou o livro, com mais de 900 páginas, intitulado Escritoras Brasileiras do Século XIX, 

reunindo os textos de inúmeras pesquisadoras, sistematizando biografias e fragmentos de 

textos das escritoras do passado, a exemplo do trabalho de Constância Lima Duarte sobre 

Nísia Floresta, uma escritora que se engajou na tarefa histórica de construir uma literatura de 

autoria feminina no Brasil. 

Ela foi batizada como Dionísia Gonçalves Pinto Freire, nasceu no dia 12 de 

outubro de 1810, no sítio Floresta, localizado em Papari, Rio Grande do Norte. Estreou no 
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mundo das letras, em 1831, no Espelho das Brasileiras, um jornal dedicado às senhoras 

pernambucanas, colaborando com artigos que tratam da condição feminina em diversas 

culturas antigas. Em 1832, publica Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, uma 

tradução livre do livro de Mary Wollstonescrft.  Esse livro deu a Nísia Floresta Brasileira 

Augusta o título incontestável de precursora dos ideais de igualdade e independência da 

mulher em nosso país. Oferecido às brasileiras e aos jovens acadêmicos, o livro continha a 

denúncia dos preconceitos e do estado de inferioridade em que se encontrava a quase 

totalidade das mulheres do seu tempo. 

Nísia escreveu e publicou inúmeros livros. Em 1878, em Paris, foi publicado seu 

último trabalho Fragments d’um Ouvrage Inédit – Notes Biograhiques, onde assina Mme 

Brasileira Augusta. Esse livro foi considerado um dos capítulos das suas memórias. Em 1878, 

Nísia Floresta foi morar em Rouen, cidade medieval do interior da França que se tornou 

conhecida por ter sido um dia capital da Normandia, ter sediado o desfile de índios brasileiros 

no século XVI e por possuir belos monumentos, como a catedral gótica do século XVI. Foi 

nessa cidade onde nasceu o escritor Gustav Flaubert que, em 30 de maio de 1431, a guerreira 

Joana D’Arc foi queimada. 

Embora Nísia Floresta estivesse reclusa em Rouen, já idosa e com problemas de 

saúde, notícias equivocadas e cobertas de preconceitos sobre ela circulavam no Brasil, 

inclusive na sua própria cidade, Papari.  

Isabel Gondim era uma das pessoas que fazia parte de uma verdadeira campanha 

de difamação e calúnias. Vale puxar o fio da historicidade para lembrar que a condição 

feminina daquela época era constituída por um contexto de exclusões e humilhações 

ostensivas para as mulheres que ousavam ultrapassar os limites do mundo privado.  

Em 24 de abril de 1885, Nísia Floresta Brasileira Augusta faleceu em Rouen, 

vitimada por uma pneumonia. Alguns biógrafos afirmam que teria deixado trabalhos inéditos, 
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mas, nesse sentido, nada foi encontrado. O decreto-lei número 146, de 23 de dezembro de 

1948, muda o nome de Papari para Nísia Floresta, em justa homenagem à filha ilustre. Desde 

1985, a pesquisadora Constância Lima Duarte vem livrando do esquecimento a vida e as 

produções literárias dessa escritora. 

Zahidé Muzart (2003) também resgatou, dentre outras, o nome de Maria Firmina 

dos Reis, nascida em São Luís do Maranhão, no dia 11 de outubro de 1825. Era filha de João 

Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Aos vinte e dois anos, foi aprovada num concurso 

público para professora primária, em Guimarães-MA. Em 1880, depois de aposentada, cria a 

primeira escola mista e gratuita do Estado e volta à sala de aula. 

Conforme escreve Eduardo Duarte (2004), Maria Firmina foi uma presença 

constante na imprensa local. Teve participação como cidadã e intelectual ao longo dos 

noventa e dois anos de uma vida comprometida com o ato de escrever e educar. Também foi 

compositora de um hino para a abolição da escravatura e escreveu Úrsula, em 1559, 

retratando, sob a ótica feminina, a escravidão, como observa Duarte (2004, p. 269):  

Com seu gesto – sob muitos aspectos inaugural – Maria Firmina aponta o 
caminho do romance romântico como atitude política de denúncia de 
injustiças há séculos arraigadas na sociedade patriarcal brasileira e que tinham 
no escravo e na mulher suas principais vítimas. É, portanto, como mulher e 
como afro-brasileira que a autora põe-se a narrar o drama da jovem Úrsula e 
de sua desafortunada mãe, ao qual se acrescentam os infortúnios de Tancredo, 
traído pelo próprio pai, e a tragédia dos escravos Túlio, Susana e Antero, que 
recebem no texto um tratamento marcado pelo ponto de vista interno, pautado 
por uma profunda fidelidade à história da diáspora africana em nosso país. 
Essa solidariedade para com o oprimido, também presente no conto “A 
escrava”, é absolutamente inovadora se comparada àquela existente em outros 
romances abolicionistas do século XIX, pois nasce de uma perspectiva outra, 
pela qual a escritora, irmanada aos cativos e a seus descendentes, expressa, 
pela via da ficção, seu pertencimento a este universo de cultura. 

Maria Firmina publicou depois Gupeva, em 1861, abordando a temática indianista 

e em 1887, escreveu o conto A Escrava, em plena campanha abolicionista. Fica evidente 

como, no ato de rememorar, a memória individual está diretamente articulada com a memória 

coletiva, como ensina Le Goff (1998). Assim, é possível ouvir pela primeira vez na literatura 
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brasileira a voz de homens e mulheres escravizados. Essa memória coletiva é um sinal a nos 

lembrar a contribuição dos afrodescendentes na formação do Brasil como noção. 

 Dentre as inúmeras contribuições das pesquisadoras no trabalho de resgate dos 

nomes e das produções literárias das escritoras do século XIX, Luzilá Gonçalves Ferreira 

resgata o nome da escritora Anna Alexandrina Cavalcanti de Albuquerque. Ela nasceu no 

Engenho Tamataúpe de Flores, na Zona da Mata pernambucana, em 1860. Depois da 

decadência da família, Anna vai morar no Recife,onde viveu até por volta de 1927, visto ser 

desconhecida a data do seu falecimento. 

 Ainda na adolescência, com 15 anos, escreveu seu primeiro poema: O que 

queres? Além de estudiosa da História, Anna gostava de ler Goethe e Balzac. Num trecho da 

carta a Henrique Capitolino, autor de Pernambucanas Illustres, destaca as limitações impostas 

à mulher do seu tempo, mas segue confiante nas transformações da condição feminina e nas 

mudanças de mentalidades. Assim, Anna antevê: 

Não será porém ainda neste século que a mulher poderá se ombrear com o 
homem no banquete da ciência; mas surgirá enfim a aurora da redenção, e 
iluminada pelo clarão ridente dessa luz divina, a ciência, se precipitará com 
mais força no caminho do progresso. Dispa-se o homem do seu injusto 
egoísmo, erga a mulher até si, sente-se com ela à mesa do estudo, e muitos 
deles deverão a essa meiga aliada, que tudo cede ao que ama, o seu lugar no 
pateon da história (FERREIRA, 2000, p. 904). 

Segundo Luzilá Gonçalves Ferreira (2000), Anna Alexandrina produziu textos 

abolicionistas, a exemplo do romance O escravo, e poemas, revelando a simpatia pelos 

negros, seguindo na mesma direção de Maria Firmina dos Reis. Assim, é possível identificar 

uma rede de escritoras do século XIX discutindo a questão do abolicionismo. Essa temática é 

contemplada por Luiza Lobo (1993), no artigo que recupera os nomes das autoras do passado 

pelos temas que melhor as caracterizam, visando a tornar transparente a importância desta 

literatura, articulando a categoria de gênero, ampliando o significado da escrita de autoria 

feminina e observando como se estabeleceu a autonomia da literatura de autoria feminina na 
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América Latina, através dos seus poucos séculos de existência. Luiza Lobo esclarece que, 

tecnicamente, não se poderia falar em literatura “feminista”antes que o termo fosse cunhado 

em 1960. Desse modo, o termo feminista tem um cunho mais amplo e político que deve ser 

aplicado a uma perspectiva de mudança no campo da literatura. Esclarece ainda a autora que 

sempre houve escritoras feministas dentro do contexto de suas épocas; apenas o termo é 

impróprio por uma questão cronológica. 

Ao definir a literatura de autoria feminina, Luiza Lobo (1993) esclarece que a 

marca de um texto feminista é o seu ponto de vista, uma vez que a crítica feminista se insere 

no campo político. Citando Toril Moi, acrescenta que essa literatura se caracteriza por seu 

engajamento político contra toda e qualquer forma de patriarcalismo e sexismo. 

Nessa luta contra o patriarcalismo e o sexismo, a crítica feminista Alves (2001) 

estuda a importância das estratégias utilizadas pelas escritoras do passado para adentrar no 

espaço público em diferentes contextos culturais. Explica que o texto escrito de uma mulher 

do Sul do Brasil será diferente de outros escritos em outras regiões como o Nordeste, 

fundadas no escravagismo e nos costumes dos primeiros colonizadores portugueses. Desse 

modo, cada voz, cada subjetividade faz emergir o contexto específico do seu lugar, mas um 

fio comum entrelaça essa voz feminina: a opressão ou os desencantos de não poder ser livre, 

de não poder estudar ou ter opinião própria. Mas, apesar de toda repressão, Ívia Alves (2001) 

observa que muitas escritoras do século XIX conseguiram ultrapassar o paradigma 

hegemônico e problematizaram, nos seus textos, a imagem idealizada da mulher representada 

pela literatura, a questão da convivência no casamento, a escolha do futuro marido, sempre 

combatendo os casamentos de conveniência. Já outras escritoras se identificam com o tema da 

separação e da dignidade da mulher casada, produzindo romances acerca dessa temática, 

marcando com legitimidade o lugar da mulher na sociedade e a igualdade entre os sexos. 

 Estudando a formação cultural das mulheres no Brasil, não fica difícil 
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compreender que a grande maioria das escritoras do século XIX eram moças, senhoras, 

provavelmente de classe média, que assumiram sua própria educação e instrução como 

autodidatas. No entanto, se todas passam por essa feição, nem por isto têm a mesma voz e as 

mesmas preocupações e os mesmos motivos. Na realidade, são vozes em polifonia, criando 

uma densa rede de sentidos e temáticas diversas. 



3  NO TECIDO DA RESISTÊNCIA 

 

Esta história das mulheres ou o resgate de textos de autoria feminina não 
corresponde a uma história dos vencidos, mas pertence a uma história de 
resistência [...]. A ressignificação daquelas produções está desarticulando o 
discurso hegemônico, porque, ao tratar dos temas considerados miúdos: os 
temas cotidianos, “pequenos”, aparentemente, subjetivos, evidencia-se que 
as mulheres resistem às idealizações construídas pelo código burguês 
(ALVES, 2001). 

        
“Por que as escritoras da Paraíba?”, pergunta o professor Alfredo Cordioviola 

com o interesse de saber qual a especificidade da cultura das mulheres paraibanas. Apesar da 

tensão do exame de doutorado, imediatamente, nos afluiu à memória o trabalho da socióloga 

Neide Miele, que, unindo a reflexão metodológica e teórica com uma rigorosa investigação 

empírica, defendeu a tese de doutorado sobre a presença das mulheres na direção dos 

sindicatos da zona rural da Paraíba, uma referência-chave para o estudo da cultura das 

mulheres lutadoras do Estado (MIELE, 1992). É este um estudo seminal no panorama 

contemporâneo das ciências sociais sobre a luta e a resistência da mulher da nossa terra pela 

liberdade e pelos direitos humanos, a exemplo da figura emblemática da líder sindical 

Margarida Maria Alves, que, ultrapassando as fronteiras do nosso Estado, tornou-se 

conhecida internacionalmente pela sua luta e resistência em favor dos trabalhadores e das 

trabalhadoras rurais.  

Assim, respondemos ao professor Alfredo que um dos traços mais significativos 

da cultura das mulheres da Paraíba é a resistência. Na esteira do crítico literário Alfredo  Bosi 

(2002), o sentido mais amplo de resistência está associado à força de vontade que desobedece 

à outra, exterior ao sujeito. Ele afirma que a vivência dos artistas demonstra ser a arte não 

uma atividade que surge primeiro da força de vontade, mas das potências do conhecimento, a 

exemplo da intuição, da imaginação, da percepção e da memória. Recorrendo à partição 

elaborada por Benedetto Croce, explica: as potências cognitivas são a intuição e a razão; as 
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potências da vida prática são o desejo e a vontade. 

Na filosofia de Croce, a intuição é o alicerce da arte, e as suas imagens dispensam 

o teste de verificação da realidade empírica ou factual. Já o enfrentamento da razão com a 

realidade possibilita fundamentar as Ciências e a Filosofia. Na perspectiva da práxis, o desejo 

ordena o mundo da satisfação das necessidades vinculadas à sobrevivência do indivíduo. A 

vontade seria uma espécie de mola das ações livres e responsáveis que representam as 

dimensões ética e política. No caso específico das escritoras do começo do século XX, como 

diz a epígrafe de Ívia Alves, elas resistiram ao silêncio, utilizando a palavra como arma na 

luta pela conquista de um lugar no espaço público, especificamente no território da literatura. 

Elas foram extremamente desobedientes, tiveram força de vontade, desenvolveram 

intensamente a intuição e a criatividade para caminhar na contra-mão da história, uma vez que 

era um fato raro, quase escandaloso, uma mulher saber ler, escrever, trabalhar fora de casa e 

ainda mais publicar um livro naquele período.  

Essas pioneiras tiveram que enfrentar muitos preconceitos por escolherem o 

mundo da literatura como cenário de suas lutas políticas, fazendo da palavra, seja através de 

romance, livros didáticos ou livros de poesias, instrumentos mediadores para socializarem 

outras possibilidades para o Ser Mulher. Resgatar romances, livros didáticos ou livros de 

poesias do esquecimento é um gesto político de resistência pelo qual se pode comprovar a 

paixão secular dessas mulheres pelo conhecimento, pelo desejo de saber, de reinventar a vida, 

alterando a previsibilidade da ordem estabelecida, trazendo o indispensável questionamento 

dos preconceitos sociais. 

Inspirada na tecelagem como metáfora do ato de escrever e de educar, todos os 

fios puxados pelas escritoras nos três livros selecionados para este primeiro capítulo formam o 

Tecido de Resistência, ressignificando a resistência a todos esses anos de silêncio, 

simbolizando também toda a luta e a busca de novas possibilidades de atuação dessas 
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mulheres da Paraíba, que, de acordo com Hanna Arendt, autora clássica,8 podem ser 

consideradas atitudes políticas, formas de conscientização e manifestações de resistência. 

Essa filósofa sistematizou a categoria poder, de uma maneira muito criativa no campo da 

teoria política. Poder, para Hannah Arendt, é inerente à condição humana; situa-se no campo 

da ação, ocorre no espaço público e, quando bem sucedido, pode criar algo novo (ARENDT 

1994). Assim, o pensamento de Hannah permite destacar a dimensão política da experiência 

daquelas mulheres que começaram a fazer cobertores cheios de narrativas, mostrando cenas 

feitas em tecidos aplicados, sobre os anseios do universo feminino. Desse modo, optamos por 

analisar os dados deste capítulo em forma de Quilt, ou seja, bordar, no tecido da resistência, 

cenas com os temas recorrentes nos três livros analisados. 

 

 

3.1 Quilt libertário da Paraíba: cenas de gênero e etnia  

 

Toda uma tradição histórica libertária encontra-se silenciada, muitas vezes 
mal guardada em arquivos sem muitos recursos. [...] Incrivelmente, as 
editoras famosas republicam os autores já conhecidos, enquanto os sempre 
desconhecidos continuam intocados, a exemplo do que também revela o 
estudo das mulheres e de outros setores marginalizados da população 
(RAGO, 2001, p. 82). 

As contribuições dos estudos de gênero e etnia para a historiografia 

contemporânea são inquestionáveis, especialmente sobre a narrativa de autoria feminina, 

rompendo o silêncio da mulher como sujeito histórico. Margareth Rago (2001) destaca a 

importância da perspectiva da historiografia libertária para recompor memórias de 

populações que foram excluídas da história oficial. Dentre as boas surpresas que nos 

                                                 
8 Segundo Ítalo Calvino, um autor pode ser considerado um clássico quando é um intérprete legítimo de sua 

época, instiga leitura e releituras ao longo dos anos e sistematiza conceitos e categorias que permanecem atuais 
para a interpretação da realidade. CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? Tradução Diogo Mainardi. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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aguardavam nesta pesquisa, constatamos, nas vozes de algumas escritoras do começo do 

século XX, o compromisso incondicional com a luta pelos direitos das mulheres, contra os 

preconceitos raciais e a valorização da cultura afro-brasileira. Assim, a prática de publicar 

livros é assumida por elas como uma atividade política em relação ao mundo, tecendo, com 

palavras, os fios da luta permanente pela liberdade, articulada com a questão da solidariedade 

e da justiça social.  

 Acima de tudo, elas apostam na força da palavra escrita e da educação como 

meios necessários para a construção de novas mentalidades e um mundo novo. A produção 

literária dessas escritoras se manifesta em múltiplas áreas: literatura, pedagogia e história 

como podemos observar nos três livros selecionados como fontes para este capítulo: Terra 

dos Tabajaras (didático), de Eudésia Vieira; Nos Arcanos do Império (romance histórico) de 

Ezilda Milanez Barreto e A Barragem (romance regional) de Maria Ignez Mariz.  

Num olhar construído na perspectiva de gênero e etnia, escolhemos para compor 

as cenas do nosso Quilt fragmentos dos textos que revelam a participação histórica das 

mulheres, destacando em especial a contribuição significativa da mulher na  formação cultural 

do nosso país. A preocupação das escritoras com a questão da etnia é um dado que confirma 

os estudos na área da crítica feminista, ou seja, as escritoras do passado, por também se 

sentirem oprimidas, identificavam-se com as populações marginalizadas. Assim, a literatura 

das mulheres da Paraíba faz eco com outras vozes femininas da época e pode ser considerada 

como um discurso antecipador da perspectiva de Gênero e Etnia estabelecida pelas 

postulações feministas da segunda metade do século XX.  
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3.2  Eudésia Vieira: reinventando a Terra dos Tabajaras 

 

De acordo com o levantamento realizado para esta tese, Eudésia Vieira foi uma 

das primeiras mulheres a publicar livros na Paraíba. Ela nasceu na povoação de Livramento, 

no município de Santa Rita, PB, em 08 de abril de 1894. Foi registrada como filha de Pedro 

Celestino Vieira e Rita Filomena Carvalho Vieira. Segundo a historiadora Falcão (1998), 

Eudésia foi também a primeira historiadora e médica de Santa Rita. Formada pela Escola 

Normal do Estado, ainda muito jovem, com 17 anos, foi escolhida para ser a oradora de sua 

turma. Ensinou até 1915 nas escolas da rede privada. Aprovada num concurso público para o 

magistério estadual em primeiro lugar, foi trabalhar em Serraria até casar-se, em 1917, com 

José Taciano da Fonseca Jardim, com quem constituiu uma família com 14 filhos, dos quais 

apenas 5 sobreviveram: Maria do Brasil, Celeste, Marcília, Leôncio e João Batista.  

Ensinou na Escola Elementar Mista de Santa Rita e depois foi transferida para a 

Escola Normal do Estado, na capital paraibana. Foi professora de História, de várias séries. 

Na Educação Infantil, encontrava dificuldades de trabalhar os conteúdos de aprendizagem, 

mediante a falta de determinados temas a exemplo da história dos quilombos na Paraíba, e 

também porque a linguagem muito densa utilizada pelos autores não era compatível com o 

universo das crianças. Foi pensando em melhorar a qualidade do ensino que ela publicou 

Pontos de História do Brasil, editado pela Imprensa Oficial, em 1922.  

Muito jovem ainda, Eudésia identificou-se com o ato de fazer pesquisas, assim, 

continuou dedicando-se à história da Paraíba e, dessa vez, seu livro Terra dos Tabajaras, 

publicado em 1955, foi dedicado especialmente à mocidade, começando por seus netinhos: 

Mergulhei no Mar Morto do passado, para colher, como faz o escafandrista 
no Pacífico, pérolas e mais pérolas para dar de presente aos meus netinhos. 

Como abelha operária, adejei de flor em flor no jardim cultivado e artístico 
dos historiógrafos para trazer dos nectários o mel substancial, com que se há 
de nutrir o amor cívico da posterioridade paraibana (VIEIRA, 1955, 
prefácio). 
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Essas palavras revelam a narrativa poética da professora. Ao comparar-se à abelha 

operária, demonstra a sua capacidade enorme de trabalho, seu potencial de organização; 

afinal, naquela época, já acumulava a famosa dupla jornada de trabalho: era profissional e 

também esposa e mãe. Na linguagem, é visível o seu alto nível de cultura.  

Através dessa narrativa, é possível identificar o quanto Eudésia Vieira amou as 

coisas de nossa terra, como nutria um sentimento de paraibanidade e o quanto se dedicou aos 

estudos sobre a nossa cultura. Apesar de ser portadora de uma cultura extremamente 

diversificada, assim como outras escritoras da época, ela também pede desculpas pela 

qualidade do seu livro:  

Desculpai-me se ficar aquém da vossa expectativa. Muito grata me 
confessarei a quantos, assinalando as lacunas desse trabalho, me quiserem 
fazer qualquer comunicação, para que eu ou alguém depois de mim, possa 
apresentar uma obra escoimada de erros, redimida das faltas que por ventura 
se notem nesta edição, o que é bem possível (VIEIRA, 1955, prefácio).  

A crítica literária feminista, Ívia Alves, esclarece que pedir desculpas era uma das 

estratégias utilizadas pelas escritoras do passado para entrarem em cena, protegendo-se dos 

ataques e das agressividades simbólicas, uma vez que não faltavam críticas e censuras em 

relação às mulheres que decidiam publicar livros. É pertinente citar aqui um fragmento do 

prefácio do romance histórico Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859:  

Mesquinho e humilde é este que vos apresento, leitor. [...] Sei que pouco 
vale este romance, porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de 
educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados, que 
aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, 
apenas conhecendo a língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal 
intelectual é quase nulo. [...] Deixai pois que a minha Ürsula, tímida e 
acanhada, sem  dotes da natureza, nem enfeites e louçarias d’arte, caminhe 
entre vós. 

Não a desprezeis, antes amparai-a nos seus incertos e titubantes passos para 
assim dar alento à autora e seus  dias, que talvez com essa proteção cultive 
mais o seu engenho, e venha a produzir cousa melhor, ou quando menos, 
sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras, que com imaginação 
mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e 
liberal, tenham mais timidez do que nós (REIS, 2004, prefácio). 

No trecho acima, podemos perceber a luta e as estratégias utilizadas pelas 
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escritoras do passado para romper o silêncio, removendo a mulher da posição de obscuridade 

em que ela ficou aprisionada por séculos. De seu lugar de submissão na sociedade, essas 

mulheres foram tecendo as redes de possibilidades, criando formas de resistência a esse poder 

socialmente destinado aos homens na sociedade. Foucault (1989) observa que não existe o 

poder enquanto objeto natural, ou seja, as relações de poder são desenvolvidas historicamente 

no tecido social. Tais relações de poder são ações que não atuam diretamente sobre as 

pessoas, mas sobre as suas ações, já existentes ou por existirem. 

Lúcia Rocha-Coutinho (1994, p. 21) destaca a relevância dos estudos de crítica 

literária no sentido de uma reavaliação e reestudo da própria história da literatura. A 

recomposição que está em desenvolvimento daquilo que a mulher produziu, a nível 

internacional e também no Brasil, tem revelado o quanto a história da humanidade se 

prejudicou por não ter considerado o valor dessas vozes. Ela define estratégias como  

[...] as formas de um agente social levar uma pessoa a pensar, sentir ou agir 
de um modo que nem sempre partiria espontaneamente desta pessoa. As 
estratégias empregadas, em geral, estão relacionadas à distribuição de poder 
e de autoridade, não apenas no espaço doméstico, mas também na sociedade 
de um modo geral (ROCHA-COUTINHO 1994, p. 21). 

Desse modo, as escritoras do passado, a exemplo de Maria Firmina dos Reis e 

Eudésia Vieira, bordavam, nos prefácios dos livros que publicavam, estratégias sutis para 

influenciar aqueles à sua volta, conquistando, passo a passo, um lugar legítimo no mundo da 

literatura. 

Eudésia, em 1922, também colabora com artigos e poemas para as Revista Era 

Nova e Flor de Liz; e para os jornais: A União, A Imprensa, A Gazeta do Recife e outros. As 

múltiplas atividades que exercia como escritora, professora, historiadora, poetisa e jornalista, 

provavelmente contribuíram para que ela fosse a primeira mulher a tornar-se sócia do Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano. Esse evento histórico ocorreu no dia 03 de junho de 1922. 

Mas a sua vocação para a pesquisa a conduz para mais além do Instituto e, em 1929, começa a 

 



 51

realizar um sonho antigo: entrar na Faculdade de Medicina do Recife. Obviamente, essa 

conquista exigiu muito esforço, desde a dedicação maior aos estudos até o enfrentar as 

barreiras dos preconceitos. Em 1934, após realizar diversas viagens de João Pessoa a Recife, 

enfrentando dificuldades de diversas ordens, desde as questões domésticas até a precariedade 

dos transportes daquela época, consegue defender, com brilhantismo, a tese de doutoramento, 

A Síndrome de Schileke.   

Identificada com a área de Ginecologia e Obstetrícia, instalou consultório próximo 

à sua casa, na rua Duque de Caxias, acompanhando com muita atenção sua clientela, 

desenvolvendo práticas inovadoras de atendimento às mulheres na fase do pré-natal. Um dado 

muito interessante era o seu interesse pela formação das parteiras que não tinham tido acesso 

à universidade. Eudésia era muito procurada, no seu consultório, pelas parteiras que pediam 

orientação sobre as técnicas mais modernas, os procedimentos mais adequados sobre o 

acompanhamento do pré-natal e parto das gestantes. Assim, também tornou-se uma médica 

muito querida pelas parteiras e enfermeiras, sobretudo das classes populares. Esse dado revela 

o seu compromisso político com a população que fica à margem da sociedade. Essa forma 

humana de Eudésia tratar as pessoas, provavelmente contribuiu para torná-la uma pessoa 

querida não só entre a clientela, as parteiras e as enfermeiras, de um modo geral, mas em 

todas as instituições onde trabalhava, desenvolvendo relações interpessoais baseadas na 

solidariedade e respeito pelo ser humano. 

Em 1940, foi designada pelo governo do Estado para ser Coordenadora do Setor 

de Assistência Social da Penitenciária Modelo. Seu novo trabalho começou com a criação de 

grupos de alfabetização, com a inauguração de uma biblioteca e também de uma oficina-

escola, com o curso de marcenaria, destinada aos presidiários. Esse fato confirma os estudos 

da crítica feminista que destacam o compromisso social das escritoras do passado com o 

mundo das letras, através das campanhas de alfabetização, inauguração de bibliotecas, 
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organização de trabalhos envolvendo a leitura e a escrita.  

Essa mulher admirável faleceu em João Pessoa, no dia 16 de julho de 1981, 

deixando uma obra composta por diversos livros: Pontos de história do Brasil e Terra dos 

Tabajaras (didáticos), Cirrus e nimbos, Cerne Contorcido, Poema do sentenciado (poesia), 

Mistério de Fátima, Dois episódios de uma vida, D.Ulrico Sontag, (ensaios), O 

torpedeamento do Afonso Pena (memória), Síndrome de Shikele (técnico).  

Em 1986, durante o 1º Ciclo de Autores Paraibanos na Academia Paraibana de 

Letras, a educadora Anice de Brito Lira Oliveira prestou-lhe uma homenagem especial, 

apresentando a sua biografia. 

Em 27 de maio de 2004, foi fundada a Academia Feminina de Letras e Artes da 

Paraíba e Eudésia Vieira foi homenageada com o título de patrona da Cadeira 05, que foi 

ocupada pela acadêmica Evanice dos Santos Silva.   

Diante da contribuição significativa que Eudésia dedicou à história cultural da 

Paraíba, ainda é necessário socializar muito mais o nome dessa ilustre paraibana. A 

historiadora Marta Falcão faz uma observação pertinente no artigo Primeira historiadora e 

médica santaritense, chamando a atenção para o fato de que, em Santa Rita, terra natal de 

Eudésia, não há uma escola, biblioteca, hospital ou uma rua com o seu nome.  

Com o intuito de recompor a memória da presença e participação da mulher na 

história cultural da Paraíba, começamos a puxar do tecido da resistência os fios para bordar as 

cenas do nosso Quilt paraibano. A escolha do título Terra dos Tabajaras é um sinal revelador 

da preocupação de Eudésia Vieira com a cultura “plural”, ou seja, com a memória da 

população indígena e africana. Ele indica que a autora está interligada na rede pela luta em 

respeito à diversidade étnico-cultural da nossa terra, expressando um sentimento de 

paraibanidade, como podemos observar em suas palavras: “É um trabalho sobre a Paraíba, 

com o objetivo de facilitar a essa mocidade que se alevanta, a leitura da história da Paraíba, 
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esquecida nos livros didáticos que importamos” (VIEIRA, 1955). 

Eudésia Vieira serviu de ponto de apoio na conquista de um lugar de destaque na 

vida da mulher intelectual paraibana. É importante também destacar a sensibilidade de alguns 

escritores que foram solidários, ou pelo menos perceberam uma imagem de mulher para além 

dos estereótipos da boneca decorativa ou escrava doméstica, para lembrar a expressão de 

Peter Gay (1995).  

Ao utilizar a linguagem da poesia, a escritora, mestra que aprendeu a bordar com 

palavras nas linhas e entrelinhas, deixa um sinal da sua confiança na força da narrativa 

poética. Assim, não é por acaso que, até mesmo quando escreve um texto didático, a 

historiadora deixa transparecer sua alma de poetisa. Nesse aspecto, um dos primeiros fios 

narrativos puxados por ela foi o processo de colonização do nosso Estado.  

O cenário no qual somos convidados a entrar é A Terra dos Tabajaras, um lugar 

habitado por homens, mulheres, crianças e idosos. Num olhar antropológico, Eudésia Vieira 

narra os costumes e os estilos de vida para nos apresentar a sociedade indígena, composta por, 

aproximadamente, um milhão de habitantes: 

Homens e mulheres traziam na cabeça um cocar de penas vermelhas e 
amarelas; na cintura uma faixa também de penas e no pescoço colares. 

Para as crianças do sexo feminino eram preferidos os nomes de flores, das 
frutas e dos pássaros. As crianças do sexo masculino tomavam o nome das 
madeiras rijas e dos animais ferozes (VIEIRA, 1955, p.23). 

Ainda no século XIX, historiadores como Adolpho de Varnhagen já observava a 

falta de registro da história da população indígena. A literatura é a grande responsável por 

uma parte significativa da memória dos nossos primeiros habitantes. Como exemplo temos o 

romance histórico, D. Narcisa de Vilar, escrito pela Indígena do Ipiranga, pseudônimo da 

escritora Ana Luísa de Azevedo Castro, que conseguiu publicá-lo no Rio de Janeiro, em 1859.  

Provavelmente, não é por acaso que o trecho do livro de Eudésia Vieira procura 

retratar detalhes de vida de homens, mulheres e crianças indígenas, socializando as 
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experiências no interior dessa sociedade. O registro da presença de mulheres, crianças e cenas 

do cotidiano revela o cuidado da autora em incluir personagens que foram esquecidos na 

história oficial. Decorre daí a observação de Perrot (2003) sobre a pertinência da categoria 

gênero na autoria dos livros, uma vez que, para a historiadora francesa, esse detalhe faz 

diferença, na medida em que a singularidade das experiências do universo feminino 

desenvolve visões de mundo algumas vezes bem diferenciadas para o homem e a mulher. 

Encontramos esta preocupação em retratar a mulher indígena também nos versos 

de outra poetisa da Paraíba do começo do século XX, Olivina Olívia Carneiro da Cunha: 

Canto à Manaíra 
 

Selvas absconsas e emaranhadas 
Despertam, ao riso cristalino 
De Manaíra, 
A selvagem de tez venusta, 
Que empresta encanto à região 
Adusta, 
Onde sua tribo valente travou combate 
E se firmou altiva. 
(CUNHA, s/d). 

 Além de enaltecer a beleza da mulher indígena, Olivina Olívia evidencia a luta e a 

resistência da sua tribo valente. Impossível não realçar o compromisso da poetisa em cantar as 

coisas da nossa terra, sobretudo registrando com sua voz a memória da literatura indígena. A 

escritora indígena Eliane Potiguar, numa palestra do X Seminário Encontro Nacional de 

Mulher e Literatura9, começou sua apresentação com uma epígrafe de sua própria autoria:  

No dia que eu conseguir abrir as páginas de minh´alma e contar essas linhas 
de meu inconsciente coletivo, com alegrias ou dores com prazeres ou 
desprazeres, com amores ou ódios, no céu ou na Terra _ aí sim, vou soltar a 
minha voz num grito estrangulado, sufocado há cinco séculos. Quinhentos 
anos de pretenso reconhecimento de nossa cidadania, não pagam o sangue 
derramado pelas bisavós, mães e filhas indígenas, barriga das mulheres que 
povoaram esse país. Este dia, certamente chegará, mesmo que eu esteja em 
outros planos (POTIGUAR, 2004). 

No trecho acima, podemos ver que a escritora indígena é porta-voz de inúmeras 

                                                 
9 O X Seminário Nacional Mulher e Literatura foi realizado em João Pessoa, em agosto de 2003. 
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mulheres que contribuíram significativamente para a formação da nação brasileira, mas que 

ainda está muito silenciada na história oficial. Ainda existe muita indiferença abafando a voz 

da população indígena. Poucos são os registros escritos, justamente, por tratar-se de uma 

cultura que se caracteriza fortemente pela dimensão oral. Eliane Potiguar afirma que 

indígenas americanos, panamenhos e mexicanos foram os primeiros grupos a repassar para a  

forma escrita a cultura oral de suas tribos. Ela mesma por volta de 1980, no Panamá, assistiu 

às primeiras peças teatrais, produção artística dos povos indígenas Kunas. Os primeiros 

jornalistas também começaram a surgir no México, com a realização da Conferência de 

periodistas e escritores indígenas. No cenário desses escritores, a própria Eliane Potiguar teve 

seu nome indicado para receber o prêmio do Pen Club da Inglaterra, pelo seu livro A Terra é 

a Mãe do índio, lançado na Paraíba junto ao povo Potiguara e em Paris. Eliane Potiguar 

(2003) conta a história dos povos indígenas pela perspectiva indígena e incentiva os povos a 

assumirem seus destinos com autodeterminação, denunciando a exploração, racismo e 

paternalismo oficial e religioso, que os desprestigia à luz da sociedade. Nesse contexto, a voz 

da mulher indígena até hoje ainda é mais sufocada pelo peso da escravidão e suas 

conseqüências. A Educação formal e informal deve ser um canal para essa trajetória. A dor 

das mulheres precisa ser contada, principalmente quando a arrancaram, no processo de 

escravidão indígena, nos séculos anteriores e até hoje, de dentro de seu lar, expatriando-a, 

oprimindo-a e sufocando sua voz: 

Eu não tenho minha aldeia 

Eu não tenho minha aldeia 
Mas tenho o fogo interno 
Da ancestralidade que queima 
Que não deixa mentir 
Que mostra o caminho 
Porque a força interior 
É mais forte que a fortaleza dos preconceitos 
[...]   
AH!!! Já tenho minha aldeia 
Minha aldeia é meu coração ardente 
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É a casa de meus antepassados 
E do topo dela eu vejo o mundo 
Com o olhar mais solidário que nunca 
Onde eu possa jorrar 
Milhares de luzes 
Que brotarão mentes 
Despossuídas de racismo e preconceito. 

No poema acima, é pertinente acentuar o valor das reiterações: “Eu não tenho 

minha aldeia” como um procedimento lírico, que reflete antes a inquietação, a ansiedade e a 

agonia de uma população que foi desenraízada. O poema faz-se espaço de denúncia e os 

versos acolhem a dor das mulheres indígenas. Essa voz emotiva e fragmentada é portadora de 

significações que revelam uma importante necessidade da alma humana: o enraízamento. 

Ecléa Bosi (2003) esclarece que o ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e 

natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e 

certos pressentimentos do futuro.  

O poema mostra que o processo de colonização causou desenraízamento e morte 

com supressão das tradições, tornando, em sua própria terra, estrangeiros. A população 

indígena perdeu a paisagem natural, a roça, as águas, as matas, a caça, a lenha, os animais, as 

festas, a sua maneira de vestir, o entoado nativo de falar, de viver, “de louvar a seu Deus... 

Suas múltiplas raízes se partem, mas o fogo interno da ancestralidade que queima/ que não 

deixa mentir/ que mostra o caminho... faz renascer uma aldeia em forma de um coração 

ardente.” É a morada afetiva dos antepassados que continuam ensinando lições de 

solidariedade e de convivência social despossuídas de racismo e preconceito. 

No poema acima, Eliane Potiguar evidencia como a literatura indígena feminina 

tem um poder de manifestar a cultura que foi negada. A poetisa abre passagem para as 

mulheres indígenas falarem, sendo porta-vozes da cultura oral. É um resgate da fala autêntica, 

revelando mais uma vez como a poesia pode seguir um itinerário da insubmissão, 

colaborando para defender a dignidade das populações historicamente marginalizadas. A 

poesia, com todo o seu poder, recria a vida, assume uma dimensão simbólica de Grande Mãe, 
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aquela que sabe trabalhar com a pedagogia da inclusão, que cuida da existência de todos, sem 

excluir ninguém. 

Assim, Olivina Olívia, ao dar voz a uma índia, também tece com suas palavras 

fios na rede de solidariedade das mulheres indígenas. Além da mulher indígena, ela também 

faz referência a uma Revista de Literatura e Artes chamada Manaíra, que circulou entre 1939 

e 1948. Fátima Araújo (1986) apresenta uma lista enorme dos colaboradores da Revista. 

Impossível não observar a presença maciça dos homens e de poucas mulheres fazendo parte 

dela. Vamos observando, assim,o cuidado das nossas escritoras em registrar a presença da 

mulher indígena na história cultural da Paraíba. João Azevedo Fernandes estudou o itinerário 

em que a menina se torna mulher nas comunidades indígenas, e o quanto ainda precisamos 

estudar mais e mais para compreender a formação do que Darcy Ribeiro denominou de um 

“povo novo”: 

[...] estudar o lugar da mulher na sociedade Tupinambá, e o papel 
desempenhado por mulheres indígenas e mamelucas no processo de contato 
desencadeado pela invasão européia do Brasil, significa abordar uma série de 
eventos que colocaram em choque naturezas e culturas radicalmente 
diferentes com conseqüências funestas para as populações indígenas 
envolvidas. Tais eventos, contudo, deram origem a uma formação social 
marcada não apenas pela violência e pelo etnocídio, mas também por formas 
inteiramente originais de interação cultural e étnica, naquilo que Darcy 
Ribeiro chamou de criação de um novo povo (FERNANDES, 2003, p. 23). 

Nesse aspecto, podemos compreender a importância da voz de Olivina Olívia e de 

Eudésia. Elas nos contam detalhes sobre o estilo de vida de homens, mas também incluem as 

mulheres e as crianças como protagonistas da história da nossa colonização. Os detalhes do 

processo de socialização das crianças indígenas trazem a marca sociológica dos papéis 

diferenciados para as meninas e os meninos no momento da escolha dos nomes. As meninas 

recebem nomes suaves das flores e os meninos, desde cedo, são estimulados até pelos nomes 

a tornarem-se fortes guerreiros. Isso mostra que a invenção dos estereótipos sexistas vem de 

muito longe, uma vez que as mulheres indígenas viviam numa sociedade cujas regras eram 
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feitas pelos homens. Aqui na Paraíba, existe uma praia de naturismo chamada Tambaba, que 

se tornou conhecida após um Encontro de Naturismo, ocorrido nas primeiras décadas de 80 do 

século passado. Este nome é uma homenagem a uma índia que foi oferecida ao mar como 

punição, por ter, segundo a lenda, transgredido uma das regras feitas pelos homens de sua 

tribo. Entretanto, resistindo ao castigo, fugiu e nunca mais voltou a sua tribo. Revoltado com a 

forma de os homens tratarem Tambaba, desde que ela foi embora, o mar tornou-se revolto 

formando as falésias, com mais de vinte metros de altura.  

Podemos ouvir outra regra criada pelos homens na voz de Eudésia Vieira, 

narrando o itinerário em que a menina se torna mulher e passa a ser o pagamento do trabalho 

que algum moço realiza para o seu pai: 

Os casamentos eram feitos sem nenhuma formalidade. Em algumas tribos o 
moço trabalhava gratuitamente para o sogro o tempo que este determinava, 
recebendo a esposa em recompensa de seu trabalho (VIEIRA, 1955). 

Na comunidade indígena, as mulheres velhas eram a fonte de sabedoria, da 

medicina e da liderança espiritual. Eram parteiras e conselheiras nos cuidados com a saúde, na 

educação das crianças e cuidavam também da alma. Dirigiam as cerimônias relativas a todos 

os eventos. Segundo Walker (2001), nas profundezas ocultas da mente masculina, as imagens 

da mulher são, freqüentemente, identificadas com a imagem da morte. De um ponto de vista 

primitivo, nossa tradição judaico-cristã insistia em dizer que a mulher era a causadora 

universal da morte. Deus impôs a morte ao mundo somente por causa da desobediência de 

Eva: era o que socializava os rabinos e patriarcas da Igreja.Grande parte do preconceito 

patriarcal do Ocidente contra as mulheres pode ser rastreada por meio das trilhas labirínticas 

do inconsciente do modo supremo do homem deixar finalmente de existir. O preconceito 

tornou-se especialmente virulento nos ataques às mulheres mais velhas, milhões das quais 

tiveram mortes sob torturas, quando os homens passaram a vê-las como feiticeiras. A visão de 

atribuir a morte à Mãe de todos os seres vivos não é original do antifeminismo judaico-
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cristão. Para os antigos, era óbvio que o princípio feminino é o único que dá a vida. Mas a 

vida dada de forma tão misteriosa guarda, dentro de si, a semente de sua própria morte. A mãe 

dá a vida que será encerrada pela morte.    

Ainda em relação à mulher indígena velha, quando elas morriam, depositavam na 

sepultura, além do cadáver, comidas, bebidas e fumo. As mulheres eram enterradas com seus 

instrumentos de fazer redes, colares etc. Segundo ainda Perrot (1998), esse gesto também era 

comum em outras sociedades onde as mulheres da nobreza podiam ser enterradas com o seu 

tear. Vale lembrar que a incumbência do culto aos mortos e o cuidado em florir os túmulos 

dos seus no dia de Finados, costume instaurado a partir da metade do século XIX, torna-se 

uma obrigação das filhas e das viúvas. Essa obrigação ainda sobrevive em pleno século XXI. 

Ao visitar um velório ou acompanhar um enterro, é possível observar a presença maciça das 

mulheres velando os mortos com as orações e os cantos. 

No decorrer do livro, a voz de Eudésia destaca a beleza e a solidariedade da 

população indígena: “eram hospitaleiros, generosos, afáveis.” É uma concepção 

profundamente ressignificada dos índios, uma vez que a população indígena era engessada 

pelos estereótipos de selvagens, agressivos, grosseiros, preguiçosos. Essa linguagem 

carregada de preconceitos vem contribuindo para formar mentalidades conservadoras. O 

resultado é a internalização de um certo desdém, produzido com a ignorância enorme da falta 

de conhecimento sobre a história da população indígena que, até hoje, ainda não foi 

reconhecida o suficiente como elemento importante que muito contribuiu para a nossa 

formação cultural.  

Eudésia descreve no seu texto a trama da colonização, devoradora de homens, 

mulheres crianças e idosos indígenas. A Paraíba não foi logo constituída em capitania. O seu 

território, em 1534, pertencia à capitania pernambucana de Itamaracá, doada a Pero Lopes de 

Sousa. Europeus, valendo-se da ingenuidade dos potiguaras, não só faziam grande e ilícito 
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comércio de pau-brasil com a Europa, contrariando o acordo do monopólio real, mas 

saqueavam e matavam as pessoas que lhes opusessem resistências. Um dos massacres mais 

violentos ocorreu no  

Engenho Tracunhaem, situado em terras de Itamaracá, em 1574, no qual 
resultou o trucidamento de Diogo Dias, seu proprietário, de sua esposa, 
filhos, agregados e de seus servidores imediatos. Apanhados de surpresa, 
após tremendo combate, toda a resistência foi superada, cabendo a vitória 
aos assaltantes. Houve 600 vítimas. Engenho, casa e canaviais foram 
incendiados. Nessa dolorosa tragédia, figuram também os tabajaras. [...] 
Competia à donatária D. Hierônima Isabel de Sousa, sucessora legal de seu 
pai Pero Lopes de Sousa, falecido em 1539, defender e libertar a capitania 
que herdara (VIEIRA, 1955, p. 16 – grifo nosso). 

A forma com que Eudésia lança mão do exame de detalhes e dos fatos que, 

interpretados e escolhidos com sagacidade, agrupados com a arte e a paciência próprias das 

tecelãs, para nos mostrar a complexidade do processo de colonização da Paraíba, favorece um 

diálogo com a sua obra A Terra dos Tabajaras, para prosseguir na produção do nosso Quilt 

com as cenas que revelam a dialética da colonização, para lembrar o livro de Alfredo Bosi. 

Assim, em tão poucas linhas, Eudésia consegue puxar com muita intensidade os fios de 

violência, amarrando todo o processo histórico da colonização do nosso Estado. A quantidade 

de vítimas é alarmante. A denúncia da extinção da população Tabajaras, os primeiros 

habitantes da Paraíba, releva sua preocupação em registrar a memória dessa população.  É 

interessante observar a preocupação da historiadora em registrar ações de mulheres, mulheres 

no poder, assumindo a função de liderança. Assim, o trabalho das mulheres assumiu um papel 

determinante na subsistência das populações indígenas, como destacou André Thever: 

E diga-se, a bem da verdade, que as mulheres trabalham incomparavelmente 
mais que os homens, pois é a elas que cabem as tarefas de colher raízes, 
preparar a farinha e as bebidas, apanhar os frutos, cultivar os campos, e tudo 
o mais que se refira à fainha doméstica. Enquanto isso, apenas 
eventualmente vão os homens pescar ou caçar alguma coisa nos matos, 
sendo que alguns se ocupam somente som a confecção de arcos e flechas, 
deixando todo o restante do trabalho às mulheres (THEVER, 1978, p. 26). 

Ainda de acordo com João Azevedo Fernandes, muitas atividades econômicas 
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eram realizadas pelas mulheres, sobretudo os trabalhos agrícolas, do plantio ao preparo da 

comida, executando todas as etapas necessárias à produção dos diferentes tipos de farinha e 

bebidas fermentadas a exemplo do cauim. Elas também fabricavam potes de barro e cestas de 

palha. Vale recordar o valor enorme da cerâmica na cultura indígena. As atividades 

domésticas de manter os fogos acesos e o abastecimento de água eram realizadas pelas 

mulheres.  

Desse modo, fica evidente a importância do trabalho feminino nas sociedades 

indígenas para além do aspecto econômico, alcançando o território importante da vida 

cultural. Segundo João Fernandes (2001), o poder de um homem é uma função de seus 

direitos de apropriação dos produtos das mulheres, apontando o nível de desigualdade entre 

homens e mulheres dentro da sociedade Tupinambá. Os cronistas e viajantes que escreveram 

sobre os Tupinambás viram as mulheres como “bestas de carga”submetidas ao comando 

masculino, e muitos antropólogos e historiadores copiaram essa visão em suas recomposições 

e análises posteriores.  

Decorre daí a relevância social dos registros sobre a presença e participação da 

presença feminina como protagonista da nossa história. Ao chegarem ao Brasil, os europeus 

não estavam somente começando uma aventura de conquistas, saques e carnificinas, como 

explica Eduardo Galeano; a conquista de toda América Latina está costurada com os fios da 

violência do impacto da invasão européia. A literatura de autoria feminina convoca uma 

leitura entre as linhas e além delas, uma vez que é possível ouvir, com bastante evidência, os 

ecos da voz de Eudésia Vieira na dicção de Eduardo Galeano, em Veias abertas da América 

Latina, quando ele denuncia todo o massacre sofrido pelos índios, negros e alguns brancos 

durante o processo de colonização desta região.  

Eudésia prossegue sua narrativa, explicando que, para garantir a tranqüilidade dos 

habitantes de Itamaracá e Olinda, a Coroa decidiu conquistar a Paraíba,  
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[...] desmembrando-a de Itamaracá e concedendo-lhe parte das terras 
pertencentes ao Maranhão. Assim, criou da parte desmembrada uma capitania 
sua com limites assinados, chamada Paraíba, e também Capitania de El-Rei, 
por ter sido conquistada com o dinheiro e soldados do Estado independente e 
administrado por governadores nomeados pelo rei (VIEIRA, 1955, p. 16). 

O massacre de Tracunhaem induziu o rei D. Sebastião a ordenar a Luís de Brito e 

Almeida, Governador-geral, com sede na Bahia, urgentes providências, para que expulsasse o 

invasor, submetesse os índios e tratasse da colonização e povoamento da capitania da Paraíba, 

mas fortes temporais dispersaram a frota, que regressou à Bahia sem ter atingido o ponto 

desejado. 

Quando o Cardeal D. Enrique assumiu o governo português, recomendou que 

Lourenço da Veiga, governador-geral, providenciasse a fundação de um forte na Ilha Camboa, 

hoje conhecida como Ilha da Restinga. Foi assim que começou a pretendida colonização: 

Partindo de Olinda a 2 de agosto, numa caravela equipada por 8 portugueses e 
12 espanhóis, chegou no dia seguinte à bacia do varadouro, perto do lugar 
onde depois foi construída a cidade. Logo que lançou âncora, disparou 3 tiros 
de peça, amedrontando os inimigos que fugiram [...] Tão bem se houve o 
Capitão João Tavares, que a 5 de agosto de 1585, dia consagrado a N. S. das 
Neves, estava concluída a paz celebrada a aliança dos portugueses e tabajaras 
contra potiguaras e tapuias, cessando a luta mantida por dez anos (VIEIRA, 
1955, p. 22). 

Nessa breve passagem, Eudésia nos faz pensar na complexidade do processo de 

colonização. Alfredo Bosi (2002), no livro Dialética da colonização, recorda que as palavras 

cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo colo. Provavelmente não é por acaso 

que essa palavra tem uma dimensão simbólica muito articulada com o universo feminino: 

colo, útero, casa, ou seja, primeira casa, uma vez que, colo significou, na língua de Roma, eu 

moro, eu ocupo a terra. Um herdeiro de muito tempo de colo é íncola, o habitante; outro é 

inquilinus, a pessoa que mora em casa alheia. Assim, “colo é a matriz de colônia enquanto 

espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar”. As relações de 

poder estão presentes em todo o processo de colonização; a produção dos meios de vida, a 

esfera econômica e a esfera política reproduzem-se e revitalizam-se toda vez que se põe em 
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movimento um ciclo de colonização. O traço de sujeitar é inerente às diversas formas de 

colonizar. Alfredo Bosi esclarece: “tomar conta de, sentido básico de colo, o que interessa não 

é apenas cuidar, mas também mandar”. 

No processo de colonizar, subjaz um projeto totalizante cujas diretrizes 

geralmente são traçadas em torno do colo: ocupar um novo chão, explorar seus bens, 

submeter as pessoas nativas. Entretanto, como em todo processo de colonização, a dimensão 

simbólica também acompanhou as operações econômicas. Desse modo, explica Bosi (2002), 

“são também crentes que trouxeram nas arcas da memória e da linguagem aqueles mortos que 

não devem morrer” e mais adiante cita o gesto de Santiago de Compostela que  

[...] excita os matamoros nas lutas da reconquista ibérica; a Cruz vencedora 
do Crescente será chantada na terra do pau-brasil, e subjugará os tupis, mas, 
em nome da mesma cruz, haverá que peça liberdade para os índios e 
misericórdia para os negros (BOSI, 1992, p. 15). 

  A explicação de Alfredo Bosi ilumina o texto de Eudésia Vieira, uma vez que, 

também, na Paraíba, a religião serviu como um instrumento de opressão para submeter a 

população indígena ao comando dos portugueses e espanhóis. Obviamente, após lutar 10 

anos, a população indígena não teve mais condições de fazer resistência, visto essa luta entre 

os índios e os europeus ser extremamente desigual. De acordo com Galeano (1998): 

[...] nenhuma das culturas indígenas da América Latina conhecia o ferro nem 
o arado, nem o vidro e a pólvora, nem empregava a roda, a não ser em 
pequenos carrinhos. A civilização que se abateu sobre estas terras, vinda do 
além-mar, vivia a explosão criadora do Renascimento: a América aparecia 
como uma invenção a mais, incorporada, junto com a pólvora, imprensa, 
papel e bússola, ao efervescente nascimento da Idade Moderna.  

O grande desnível das armas utilizadas entre os índios e europeus nos faz pensar 

na agonia e no desespero da população indígena, em ver os disparos dos canhões derrubando 

as pessoas. Esse conflito entre europeus e a população indígena gerou tanta violência que 

alcançou até mesmo o imaginário infantil de diversas culturas na conhecida luta entre os 

mocinhos e os índios. Nesse tipo de brincadeira, fica muito evidente a posição de 
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inferioridade que é imposta aos índios, pois, enquanto os mocinhos têm armas de fogo, 

aqueles só lutam com arcos e flechas, como podemos observar na voz da escritora Alice 

Walker, recordando como perdeu a visão no seu olho direito: 

Aí meus pais decidiram comprar revólveres para meus irmãos. Mas não são 
revólveres de verdade Meus irmãos dizem que são de espoleta, para matar 
passarinho. Eu não ganho um revólver porque sou uma menina. 
Rapidamente sou rebaixada à posição de índio. Existe agora uma grande 
distância entre nós. Eles não param de atirar em tudo que encontram. Eu 
tento acompanhar com meu arco e flechas. 

Um dia, estava no teto do esconderijo que construímos – segurando meu 
arco e flecha e olhando tudo lá de cima, quando senti uma pancada horrível 
no meu olho direito. Olhei pra baixo bem há tempo de enxergar meu irmão e 
seu revólver. 

Meus dois irmãos vieram correndo. Meu olho ardendo e eu cobrindo com a 
mão. “Se você contar”, disseram, “vamos apanhar de chicote. Você não quer 
que isso aconteça, né? Nem nós”. “Toma esse arame”, disse meu irmão mais 
velho, “diz que você pisou nele e a outra ponta bateu no seu olho.” A dor 
estava começando. “Ta bom”, respondi, “vou dizer que foi isso que 
aconteceu”. Se não disser o que meus irmãos querem que diga,sei que vou 
me arrepender. Preciso dizer qualquer coisa que me leve até à minha mãe 
(WALKER, 2000, p. 182). 

Mais adiante, falando das dificuldades enormes que enfrentou em decorrência da 

perda da visão, destaca uma pessoa muito especial: “Na minha escola pelo menos uma 

professora gosta de mim. [...] É ela quem me faz suportar a vida. É a presença dela que me dá 

coragem para enfrentar o garoto que me chama de “puta caolha” (WALKER, 2000, p. 184).  

Fica evidente a função social do educador e da educadora no sentido de ajudar 

através de uma prática educativa mais solidária e transformadora. Existem, no nosso Brasil, 

principalmente nas nossas escolas de periferia, onde o contexto social é bastante desafiador, 

muitas Alices precisando de incentivo, de alguém que ajude a elevar sua auto-estima. Esse 

depoimento de Alice Walker precisa ser socializado entre docentes para alertar a relevância da 

formação docente continuada e do trabalho intenso com a pedagogia da autonomia sugerida 

por Paulo Freire. Daí termos a necessidade de trabalhar, na relação professor e aluno, a 

importância da solidariedade e o respeito pelas diferenças. 

Além da morte decorrente dos conflitos, Eudésia Vieira ainda chama a nossa 
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atenção para outro dado complicador nesse processo de matança dos índios Tabajaras na 

Paraíba. No contato com os europeus, a população indígena se contaminou demais com as 

bactérias e os vírus, contraindo doenças como: varíola, tétano, venéreas, tracoma, tifo, lepra, 

febre amarela etc. Era impressionante o número de mortos. Essa cena nos faz lembrar a 

expressão de Oscar Wilde: onde há dor há um solo sagrado. Após tantos anos de luta, dor e 

invasão, a Terra dos Tabajaras tornou-se um solo sagrado “onde depois foi construída a 

cidade. Logo que lançou âncora, disparou 3 tiros de peça, amedrontando os inimigos que 

fugiram”. Nesse trecho, Eudésia nos pinta um quadro com 3 tiros, um sinal sonoro da forma 

violenta como avançavam os implacáveis conquistadores da Paraíba. E mais adiante 

acrescenta: 

No dia seguinte escolhia-se o local da nova povoação, de acordo com 
Manuel Fernandes, mestre pedreiro das obras de El-Rei, sob cuja direção se 
realizariam as construções, que foram iniciadas a 4 de novembro. Era uma 
colina à margem direita do rio Sanhauá, fronteira ao lugar onde João Tavres 
e Piragibe firmaram as pazes, dezoito quilômetros acima da foz do Paraíba. 
O alto da colina foi destinado à capela de N. S. das Neves, onde futuramente 
seria a igreja Matriz (VIEIRA, 1955, p. 23). 

 Mesmo sendo fruto de violação do território sagrado da população Tabajaras, foi 

realizada a edificação da cidade. Eudésia Vieira, ao escrever o citado livro, reinventa para 

nós, no limiar deste novo século, uma nação onde reinavam os índios Tabajaras, primeiros 

habitantes cujas mãos foram celebradas nos versos do poeta Jomar Morais Souto, no seu livro 

Itinerário Lírico da cidade de João Pessoa: “Em meu concreto aparente/ e minhas sapatas 

claras/alcei-me, naturalmente, das grandes mãos tabajaras.” Assim, Terra dos Tabajaras é 

uma narrativa portadora de sentidos outros para além do que está escrito. Dessa forma, para 

alcançar o sentido mais amplo da memória coletiva da nossa gente, é preciso também 

contemplar a presença da população Tabajaras e percebê-la no tempo vivo da memória, como 

nos ensina Ecléa Bosi na mesma esteira de Bergson, falando sobre a memória e a cidade:  
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E há espaços privilegiados: a casa da infância, os trajetos do bairro, recantos 
da cidade, lugares inseparáveis dos eventos que neles ocorreram. A cidade 
possui alguns focos sugestivos que amparam nossa identidade, percepção e 
memória” (BOSI, 2003, p. 114). 

 Desse modo, Eudésia Vieira nos ajuda a recompor uma memória do ser da cidade 

de João Pessoa, muito além das suas avenidas, praias e suas paisagens. Como diz o poeta 

Hildeberto Barbosa Filho: “Uma cidade / é algo mais que suas ruas / É algo mais que suas 

praças / É algo mais que suas pedras.” Historicamente, os poetas vêm nos ajudar a 

compreender o quanto a cidade é um espaço de manifestação da própria existência da 

humanidade, retratando, na sua configuração visível e invisível, os reflexos das pessoas que já 

passaram, continuam e vão continuar passando por ela, inclusive os índios Tabajaras. Daí, 

estudar o nascimento da cidade de João Pessoa é também estudar a condição humana, como 

cantou o poeta Shakespeare: o que é uma cidade, senão as pessoas?  

Assim, fica claro que não é possível entender a complexidade de uma urbe sem 

conhecer o jeito de ser dos seus habitantes. A memória de uma cidade guarda, cultura até na 

arquitetura, momentos de um povo. Desse modo, a cidade de João Pessoa faz parte de um 

fenômeno coletivo que nasceu, cresceu e se definiu da necessidade de os europeus explorarem 

nossas terras.  Podemos ler nas palavras de Eudésia a dialética da colonização da Paraíba, 

narrando tanto o domínio dos europeus sobre a natureza, através das primeiras construções, 

como também o conflito entre os europeus e os nossos primeiros habitantes. Com a sua 

habitual perspicácia, Alfredo Bosi adverte que o processo de colonização do Brasil, desde o 

litoral até o sertão, foi um processo de barbarização ecológica e populacional.  

 

 

3.2.1  Cenas da abolição da escravatura na Paraíba 

 

Mais adiante, em outro capítulo de Terra dos Tabajaras, constatamos a 
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preocupação da historiadora paraibana com a população afrodescendente, onde narra a 

importância do movimento abolicionista na Paraíba: 

Na Paraíba o movimento em favor dos escravos refletiu-se com intensidade, 
iniciando-se em Areia, com o advento da Lei do ventre Livre (28 de 
setembro de 1871). Sob a inspiração de Manuel da Silva, Matias da Gama, 
Joaquim da Silva, Simão Patrício da Costa e outros, foi criada a sociedade 
Emancipadora Areiense, que logo se desenvolveu e se reafirmou, até a 
completa libertação do município, estendendo-se aos cativos de outras 
regiões, que despertavam das senzalas no intuito de pleitearem sua liberdade 
sob o amparo da Emancipadora. 

O farmacêutico Manuel da Silva foi um lutador tenaz, que enfrentou sérios 
obstáculos pelo triunfo da causa de que era destemido apóstolo. Pregava 
pelos jornais suas idéias republicanas e as doutrinas da igualdade civil dos 
indivíduos. Fazia mais, tornava concretas suas idéias, alcançando a liberdade 
para muitos escravos. 

Em 1887, já havia em Areia tão poucos escravos, que os abolicionistas dali 
tinham planejado efetuar a libertação total no dia 7 de setembro daquele ano. 
Não conseguiram todavia realizar o seu desejo, pela oposição do juiz de 
direito, que se interpôs contrariamente, ameaçando-os de prisão. Não 
obstante, não foi entravado o altruístico movimento, em 3 de maio de 1888. 

O nome de Manuel da Silva foi deliberadamente aclamado, até pelos 
próprios escravagistas da véspera, contagiados pelo entusiasmo geral.” 

Dois outros paraibanos que tiveram lugar de relevo no movimento 
abolicionista foram João Pereira de Castro Pinto em Mamanguape, 
conseguindo pela notável propaganda a emancipação de muitos cativos 
daquela cidade antes do dia 13 e Simão Patrício pela grande operosidade, ao 
lado do farmacêutico areiense,  Manuel da Silva. Além destes, 
notabilizaram-se nessa heróica campanha na Paraíba: Rodolfo Pires de Melo, 
Matias da Gama, Coelho Lisboa, Xavier Júnior, Cardoso Vieira, Manuel 
Pinheiro e outros (VIEIRA, 1955, p. 81). 

Vale destacar o compromisso desses homens com a construção de uma sociedade 

menos desigual. Sabemos que a liberdade é conquistada com palavras e gestos. Como nos 

ensina Michel Foucault, o saber gera poder. Nessa direção, o orador, poeta e professor da 

cidade de Areia, Rodolfo Pires de Melo, compreendendo a relevância social da educação 

como um dos meios para a conquista da liberdade humana, começou, no final do século XIX, 

a ministrar aulas, sobretudo de português, para filhos e filhas da população afrodescendente. 

Rodolfo Melo fazia parte de grupos semelhantes ao grupo de antimonarquistas que aparece 

no diálogo entre Maria Archangela e sua filha, personagens do romance histórico No tempo 

frágil da horas, de Ferreira (2003), como podemos observar nesse diálogo entre a mãe e 
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menina: 

Sabes que teu pai não vê com bons olhos esse teu achegamento com as 
escravas. 
Pai não gosta de negros. 
E quem gosta? 
Eu, mãe. 
Como podes? Os negros não são gente como nós. 
Padre Emídio falou que todos são iguais na frente de Deus. 
Mas eu não sou Deus. 
Disse que as almas não têm cor. 
Padre Emídio um dia ainda se arrepende de palavras assim. Deve fazer 
parte desse grupo de antimonarqusitas que têm a bandeira da abolição 
por pretexto. 

Na interface da literatura com a história, entre as alunas do poeta Rodolfo Melo, 

destaca-se Júlia Verônica Leal, filha de José Berardo e da ex-escravizada Gertrudes. A 

biografia de Júlia Leal está incluída num dos capítulos desta tese, reafirmando a importância 

da presença de homens sensíveis que souberam lutar pela abolição da escravatura, utilizaram 

a palavra como arma já seguindo, naquele período, uma pedagogia libertária bem próxima da 

pedagogia da autonomia proposta por Paulo Freire. 

 

 

3.3  Ezilda Barreto: uma guerreira incansável no combate ao racismo   

 

Ezilda Milanez Barreto nasceu a 29 de fevereiro de 1898, em Guarabira, Paraíba. 

Conceituada romancista da literatura paraibana, por ser mulher, pobre e nordestina, enfrentou 

impedimentos de múltiplas dimensões para começar a publicar seus livros. Desde menina, 

sonhava em ser escritora. Após a conclusão do curso Normal, mudou-se para a cidade de 

Areia, onde, como professora foi muito respeitada e querida pelas gerações que ajudou a 

formar. Escrevia com freqüência para o Jornal, O Areiense. Tornou-se uma figura 

emblemática da cidade por sua luta em favor da população afrodescendente. Provavelmente, 

decorre daí a sua preocupação literária com a história das mulheres e dos negros no Brasil. 
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Faleceu a 19 de janeiro de 1986 em Areia, aos 88 anos. Ezilda pode ser considerada uma 

autêntica guerreira no combate ao racismo. Eis uma breve apresentação daquela que 

contribuiu significativamente para a história cultural da cidade de Areia.   

 

 

3.3.1  Entre a literatura e a história: a cidade-mãe luta pela liberdade 

 

A cidade de Areia, conhecida também como A Princesa da Borborema, segundo 

Tancredo Torres (2001), de indígenas cognominados bruxaxá herdou-lhes o primeiro 

topônimo e o segundo das areias alvas do riacho Mundaú, afluente do Saburá que deságua no 

Mamanguape. Em 18 de maio de 1815, é elevada à Vila Real do Brejo de Areia, por Lei 

Provincial nº 2, de 18 de maio, tornando-se cidade de Areia.  

Encravada no alto da serra da Borborema, Areia é um ícone dos ideais libertários 

que se revelam através da sua participação na Revolução de 1817 e 1824. Na sua bandeira, em 

campo de ouro, estão cinco arruelas de vermelho dispostas em aspas, acompanhadas de quatro 

estrelas de vermelho, dispostas em cruz. As estrelas de seis raios representam as revoluções 

das quais Areia participou. O lema – “Pugnis Roboratus”- significa: Fortifiquei-me nas lutas. 

É o que nos lembra Tancredo Torres (2001), pesquisador areiense, sobre o passado das 

grandes vitórias. No contexto dessas lutas e vitórias do passado, as pesquisadoras Íris Helena 

Guedes de Vasconcelos e Silvana Vieira de Sousa afirmam:  

A cidade de Areia foi o principal foco abolicionista na Parahyba do Norte, no 
início da década de 1880. A primeira sociedade abolicionista foi fundada 
ainda em 1873.Dez anos depois seria transformada na ativa Emancipadora 
Areiense. A sociedade usou várias estratégias para expandir o movimento, 
desde o estímulo às alforrias até a facilitação da fuga de escravos. 

A Emancipadora Areiense fundou o jornal abolicionista A Verdade que, em 
março de 1888, publicou a estatística da população cativa existente na cidade 
nas duas últimas décadas.Os dados confirmam que, em 1873 havia 1680 
escravos, número este que, em 1887, desceu para 414 escravos e, dois meses 
antes da abolição, a cidade contava com o número reduzido de 49 escravos 
(VASCONCELOS e SOUSA, 1999). 
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O espaço urbano faz apelo a um registro da nossa percepção e do nosso 

conhecimento do mundo, portanto, toda cidade é portadora de um significado, uma vez que, o 

espaço de uma cidade, em si, tem uma materialidade e uma historicidade de produção. Nessa 

direção, articulando literatura e histórica, Ezilda Barreto, no romance, Nos Arcanos do 

Império, socializa dados históricos importantes sobre a tendência libertária da cidade de 

Areia:  

A extinção da escravatura em todo o país, onde acrescentava, com satisfação e 
orgulho, o feito heróico do Estado do Ceará e da cidade de Areia, Paraíba do 
Norte, na antecipação da liberdade dos seus escravos. Esta declaração foi 
coberta de palmas e vivas (BARRETO, 1981, p. 31). 

Isso revela o potencial do romance histórico como uma fonte de significante 

contribuição para recompor, através das representações e criações literárias, a historicidade de 

Areia como uma Cidade-Mãe que lutou muitíssimo pela liberdade. Essa luta foi retratada por 

Ezilda Barreto na cena de comemoração da Abolição da Escravatura: 

O baile do Clube Militar, oferecido aos alforriados, revestiu-se de um 
brilhantismo jamais visto em parte alguma. Principalmente no preparo dos 
salões: muita luz, cortinas. Flores por toda parte [...]. 

O baile, também, teve o seu destaque: Verdadeira Confraternização de 
Raças, onde os brancos dançavam com pretos, vermelhos com pretos e vice-
versa; embora os racistas e os faladores de vidas alheias tachassem o que 
viam de exibição exagerada. 

Terminada a comilança e o baile, teve início a parte artística que se 
estenderia até o amanhecer, dando lugar a uma grande passeata pelas ruas da 
cidade. 

A banda de música não parara de tocar. Mas fez alto para as cantatas ao 
violão ou ao piano e para as poesias nortistas e sulistas (BARRETO, 1981, p. 
32). 

Nos Arcanos do Império é composto de dezenove capítulos, narrados com a 

marca da insubmissão de Ezilda Barreto, que busca reverter, no espaço da ficção, o ponto de 

vista predominante sobre as relações entre negros e brancos na sociedade brasileira no final 

do século XIX.  

Ela conquista através da memória, nas suas narrativas, um espaço relevante para 
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denunciar que os mecanismos de discriminação racial vêm, de longe, utilizando a dimensão 

simbólica da flor e da pedra como metáforas da relação desigual de poder entre brancos e 

negros. Tal desigualdade fica evidente na revolta de Jeremias, copeiro e auxiliar de cozinha, 

após ser tratado com extrema arbitrariedade pelo General Otto, o dono da mansão. Jeremias 

reflete sobre a sua condição e conversa com outro negro, João Preto, que suspira fundo, 

como se gemesse pela raça inteira: 

O copeiro dá meia volta para cumprir aquela imposição ríspida do senhor. 
“Branco joga palavra na gente como se joga pedra nos inimigos”, pensou 
consigo. “O negro é o contrário: quando joga sua pequena palavra para o 
branco é como quem joga flor em alguém”. Entra na cozinha e ainda encontra 
seu companheiro cabisbaixo a olhar a comida [...], Jeremias dá o recado do 
café, fala da má vontade do General, toma a bandeja e sai apressado. João 
Preto suspira fundo, como se gemesse pela raça inteira. Naquele momento, 
todos os sofrimentos dela, as injustiças subiram e tomaram conta do seu ser 
amesquinhado. Os escravos do castelo foram todos alforriados, recebiam os 
proventos do trabalho, nada faltando a sua pessoa de trabalho, nada faltando a 
sua pessoa física. Entretanto, faltava muita coisa: o amor e a compreensão do 
branco. Eram apenas máquinas na engrenagem do castelo. Nada mais. A 
sinhazinha só pensava na raça branca para o serviço da casa; nem mesmo à 
língua materna eles teriam direito. Davam tudo a eles, mas eles ainda queriam 
mais: o direito da fala dos empregados e o direito das andanças pelos salões 
do castelo. Seriam todos empurrados para o fundo, para o escuro, como 
alguns dos companheiros postos fora de circulação (BARRETO, 1981, p. 28).  

Esse é um dos inúmeros trechos do romance que denuncia claramente a forma 

autoritária das relações de poder entre negros e brancos, retratada no espaço e movimento da 

fala, enquanto o branco joga palavra no negro como se joga pedra no inimigo. De um modo 

geral, embora a flor tenha uma multiplicidade de símbolos próprios de cada espécie, ela 

representa o princípio passivo. O cálice de uma flor, tal como uma taça, é o receptáculo da 

chuva e do orvalho. A escrita hieroglífica oferece-nos as mais abundantes e mais variadas 

representações da flor, como símbolo de tudo o que é nobre e precioso. Nas esculturas de 

pedras, encontram-se flores isoladas, sem folhas, e árvores frutíferas irradiadas, quer como 

atributos da diversidade, quer como ornamentos de um personagem, ou como decoração 

exterior de um utensílio. A tradição mitológica grega diz que Perséfone, futura rainha dos 

infernos, foi arrebatada por Hades (Plutão) quando colhia flores. Os usos alegóricos das flores 
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são igualmente infinitos: elas podem estar entre os atributos da primavera, da aurora, da 

juventude, da retórica, da virtude. Isso abre um leque de possibilidades para o uso da flor 

como metáfora da voz, da linguagem do negro: se, por um lado, denota passividade, de outra 

parte, também irradia nobreza, efemeridade, virtude e sabedoria. 

De outra parte, a dimensão simbólica da pedra está associada à dureza. Assim, no 

romance Nos Arcanos do Império, o elemento da pedra tem a ver com o mecanismo de poder 

exercido pelo General Oto para fazer calar a voz de Jeremias. Entretanto, Jeremias, 

assumindo, no romance, a posição de homem escravizado, critica a postura autoritária do 

General e sua fala é uma forma de destacar que, para todo ato de opressão, existe um gesto 

político de resistência. Assim, Jeremias encarna um personagem reflexivo, inteligente e 

crítico. O colega João Preto solta um gemido pela raça inteira, “rompendo” a voz da 

população negra que foi, historicamente, silenciada.  

De outra parte, a pedra, na cultura africana, é amplamente citada como símbolo de 

resistência e força daquela população. Segundo o Dicionário de Símbolo, na cultura africana, 

depois que os ancestrais gravam suas mensagens numa pedra, ela se torna eterna e vira um 

símbolo da vida estática. Essa pedra-princípio é representada por pedras erguidas que, às 

vezes, encarnam a alma de ancestrais, especialmente na África negra. Há muitíssimas 

referências à pedra na obra de Ezilda Barreto com múltiplos sentidos: ora para representar a 

força e a resistência dos escravizados, ora para indicar a importância do saber, ora para 

expressar a dureza das condições infra-humanas do tratamento que as mulheres e os negros 

recebiam no tempo do Império. 

O General Otto de Moran é viúvo, mora no castelo com a filha Rosemarie du 

Moran e um grupo de pessoas que foram escravizadas, a exemplo de Jeremias, o copeiro; João 

Preto, o segurança; Paulina, a camareira; Antunes, o ordenança do general; e Eulália Crespo, a 

atual dama de companhia de Rosemarie. Apesar de ter aderido ao movimento abolicionista, e 
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alforriado todas as pessoas escravizadas do seu castelo, o general não deixa de marcar a 

diferença de classe, por um lado, com o autoritarismo do patriarca que é e, por outro, por 

retratar a decadência econômica de uma classe social. Não está ele fazendo nenhum favor aos 

escravizados, mas, na realidade, em fase de decadência econômica, não tendo mais condições 

para sustentar um grupo enorme de escravos. Todos vivem no Rio de Janeiro, no largo da baía 

de Guanabara, num castelo descrito como um lugar cercado por lendas, mistérios e abandono: 

O castelo de Moran está mergulhado nas trevas. Há muitas horas que os 
lampiões de sua grande fachada e os candelabros dos seus salões fecharam-
se dentro da noite para uma noite também. 

O seu corpazil negro, lodoso, de torres desguarnecidas, recebe a luz difusa 
das ruas mais próximas, como a coroá-lo de cuidados, como a apresentá-lo, 
na noite imensa, aos notívagos na sua grandeza antiga, nas lendas que o 
cercam, no desprezo de seu dono que o abandonara à mercê do tempo, sem 
nenhum reparo [...] Era o que se deduzia desse aspecto doloroso de corpo 
retalhado de fendas e roupagens esfrangalhadas (BARRETO, 1981, p. 7). 

No trecho acima, o castelo abandonado é uma metáfora utilizada pela narradora 

para criticar o sistema escravagista, o abandono e desamparo das pessoas escravizadas. O 

antropomorfismo do castelo faz lembrar que a estética nasceu como um discurso do corpo. 

Por volta do século XVIII, o termo estética está associado entre o material e o imaterial, ou 

seja, coisas e pensamentos, sensações e idéias. Ezilda Barreto acorda o leitor subitamente para 

o fato de que há um território sombrio na sociedade: o sistema escravagista e de como tal 

sistema afeta o corpo da população escravizada e de todo abandono e desprezo social em que 

vive. A estética utilizada pela narradora atribui ao castelo uma dimensão do humano, 

especificamente das pessoas idosas, “aspecto doloroso de corpo retalhado de fendas e 

roupagens esfrangalhadas.” Além de ser um destino do indivíduo, a velhice é uma categoria 

social, diz Ecléa Bosi (1979), advertindo que a sociedade industrial é maléfica para a velhice. 

Não é por acaso que Ezilda Barreto utiliza a metáfora do castelo para mostrar o quanto a 

sociedade abandona o negro idoso, uma vez que, perdendo a força de trabalho, ele já não 

produz lucro para os patrões. 
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No livro intitulado Psicologia do envelhecimento, Néri (1995) trabalha com a 

noção de curso de vida referindo-se às maneiras como a sociedade atribui significados sociais 

e pessoais à passagem e trajetórias de vida. A idéia de life-spain tem uma conotação de 

extensão ou abrangência, quer da vida em toda a sua duração ou em algum período específico. 

No Brasil, a psicologia do envelhecimento é uma área emergente, que tem a função social de 

acompanhar o processo de envelhecimento populacional e o aumento da consciência social 

sobre as questões da velhice. Até a metade da década de 1980, as investigações na área de 

velhice estavam centradas no discurso tradicional da gerontologia, associando-a à velhice 

doença, perdas, afastamento e disfuncionalidade.  

Nos últimos anos, começaram a surgir estudos com uma definição psicológica 

mais nítida, fundamentada na perspectiva de curso de vida, proposta por Anita Néri. Pesquisas 

recentes mostram que a população do Brasil vem envelhecendo de forma acelerada. Fatores 

como queda da mortalidade e redução da taxa de fecundidade têm sido assinalados como 

determinantes básicos da transição demográfica. Esse crescimento da população idosa 

brasileira fez surgir um tipo particular de grupo, o de terceira idade. Inclusive, nas instâncias 

institucionais, há o propósito de promover a ressocialização, através dos mais diversos tipos 

de atividades, proporcionando a esse grupo uma melhor qualidade de vida. É interessante 

destacar o gesto de solidariedade da psicóloga paraibana Marliete Ferreira dos Santos (2004), 

que vem trabalhando com um grupo de mulheres numa comunidade de periferia da cidade de 

João Pessoa, onde realizou a pesquisa Grupo de Terceira idade: um estudo sobre metodologia 

do trabalho e as contribuições para o idoso, cujos resultados confirmam a importância da 

organização dos idosos em grupo de terceira idade, uma vez que os mesmos funcionam como 

espaço de ressocializacão, de reflexão e de auto-avaliação.     

Retornando ao romance de Ezilda Barreto, observamos que o castelo dos Moran  

representa o abrigo, segurança. Assim, tal castelo sem nenhum reparo revela o descuido 
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absoluto da sociedade em relação à população negra. No livro intitulado A poética do espaço, 

Bachelard (1993) nos ensina que, pelas imagens poéticas, mais que pelas recordações, nós 

tocamos o fundo poético do espaço da casa. A casa é o abrigo, proteção, ninho de lembranças 

e de integração dos pensamentos e sonhos, fator de unificação do indivíduo. Desse modo, fica 

explícito que a descrição do castelo é uma metáfora da condição social do homem negro e da 

mulher negra. A sua grandeza antiga é uma referência à liberdade que havia na África. E, nas 

lendas que o cercam, abre espaço para servir como um meio facilitador para desconstruir os 

estereótipos racistas das lendas que ainda hoje cercam a população afrodescendente. 

O trecho “Era o que se deduzia desse aspecto doloroso de corpo retalhado de 

fendas e roupagens esfrangalhadas (BARRETO, 1981, p. 7)” denuncia a condição de vida 

desumana e a posição de inferioridade a que o velho negro foi submetido num contexto que se 

quer progressista durante a construção da República. O Brasil tem como um dos objetivos a 

dignificação do indivíduo, do cidadão que se deve afirmar e se inserir numa democracia.  

De outra parte, Bachelard (1993) explica que, num texto, a delimitação do espaço 

é sempre reveladora de algo mais. Após um certo mistério em torno da localização do castelo, 

no sétimo capítulo é revelado que ele está localizado na cidade do Rio de Janeiro, no largo da 

baía da Guanabara. Bachelard tem razão: o local selecionado pela escritora para o castelo não 

é mera coincidência. A cidade do Rio de Janeiro, provavelmente foi escolhida não só pela sua 

importância no cenário nacional, mas também porque a baía da Guanabara é um espaço 

emblemático da vida e da cultura dos homens e das mulheres escravizados. Era lá onde os 

navios negreiros ancoravam, com sua carga humana vinda da África. Na primeira metade do 

século XIX, o testemunho dos viajantes confirma que o Rio era único não só por sua beleza 

natural, mas também por sua grande população africana escrava. Os dois elementos eram 

inseparáveis da atmosfera e da vitalidade da cidade como revela a historiadora Karasch 

(2000).  
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Aparece também, nesse romance, o personagem Paul. Ele é o namorado de Rose, 

a sinhazinha do romance. Tenente Paul pertencia ao grupo anti-escravocrata e 

antimonárquico, em oposição ao próprio pai, muito ligado ao trono. E a narradora esclarece: 

“falar em abolicionismo, republicanismo, naquele tempo era crime, principalmente em meios 

militares.”  

Diz ainda a narradora que Rose, inicialmente, aparece como uma sinhá 

preconceituosa e autoritária, tentando reeducar os negros - cultiva o racismo. Criticando toda 

ideologia de aculturação subjacente na educação feminina daquela época, querendo restaurar 

o alto estilo francês do castelo dos Moran. Sua cabeça ferve de tanto pensar. É uma mulher 

que segue fielmente os livros de etiquetas, francesa e portuguesa, pois assim estudou, quando 

vivia internada no colégio das freiras francesas. Por esta razão, ao voltar do colégio tenta 

mudar a face do castelo com o método sistemático que trazia na cabeça. “Mãos à obra”, gritou 

logo sua pessoa francesa, trazendo de países distantes estilos de vida, como diz Roberto 

Schwarz (1999) no livro As idéias fora do lugar.  

 

 

3.3.2  Visibilidade da mulher negra na literatura brasileira 

 

Luiza Lobo (2004), no artigo A literatura de autoria feminina na América Latina, 

apresenta uma história da literatura de autoria feminina latino-americana comentada, 

incluindo escritoras da América Hispânica e do Brasil. Partindo da noção de estudos de 

gênero, a crítica feminista classifica os principais temas de autoria feminina como 

subjetivistas,memórias, confissões, indianismo, abolicionismo e engajamento político. A 

narrativa de Ezilda Barreto pode ser compreendida como uma literatura temática do 

abolicionismo, pois destaca a contribuição da mulher negra para a formação cultural do 
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Brasil. Esse gesto contribui para redimensionar a visibilidade da mulher negra como sujeito 

da história, como esclarece Conceição Evaristo (2004, p. 13): 

A literatura, espaço privilegiado de produção e reprodução simbólica de 
sentidos, apresenta um discurso que se prima em proclamar, em instituir uma 
diferença negativa para a mulher negra. Percebe-se que na literatura brasileira 
a mulher negra não aparece como musa ou heroína romântica, alias, 
representação nem sempre relevante para as mulheres em geral.  A 
representação literária da mulher negra, ainda ancorada nas imagens de seu 
passado escravo, de corpo-procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho 
senhor, não desenha para ela a imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para 
as mulheres brancas em geral.  Personagens negras como Rita Baiana, 
Gabriela, e outras não são construídas como mulheres que geram 
descendência. Observando que o imaginário sobre a mulher na cultura 
ocidental constrói-se na dialética do bem e do mal, do anjo e demônio, cujas 
figuras símbolos são Eva e de Maria e que corpo da mulher se salva pela 
maternidade, a ausência de tal representação para a mulher negra, acaba por 
fixar a mulher negra no lugar de um mal não redimido.  

A poetisa mineira problematiza essa falta de representação materna para a mulher 

negra na literatura brasileira: o que isso pode significar?  Estaria a literatura, assim como a 

história, produzindo um apagamento ou destacando determinados aspectos em detrimento de 

outros e, assim, ocultando os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira?  

 Conceição Evaristo ainda adverte que as mulheres negras são silenciadas tanto na 

história oficial brasileira como na literatura, o que significa não existir uma identidade 

genérica para todas as mulheres. A identidade feminina é singular e socialmente construída 

num determinado tempo e espaço. A luta de Ezilda Barreto contra o racismo pode ser 

confirmada em diversas passagens do romance, a exemplo da reclamação da sinhazinha Rose, 

perturbada com a presença de pessoas escravizadas no castelo; “Há muito que o castelo se 

transformara numa senzala.” O capítulo IV inicia com a castelã preocupada com a festa, sua 

primeira festa: “esqueceu os preconceitos da raça e tantas outras coisas, que lhe pesavam na 

vida, sem poder jogá-los para bem longe.” É interessante observar uma possível flexibilidade 

na mentalidade racista da sinhazinha. Se ao menos ela já consegue ficar alguns momentos 

sem pensar no racismo e deseja até jogá-lo para bem longe, talvez a narradora esteja 

arquitentando uma estratégia para começar a mudança na mentalidade de Rose, na sua visão 
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de mundo. Mais adiante, no final do capítulo V, Rose reclama da proximidade de seu pai, o 

General Otto, e os escravos: “Para ele, somente a senzala tem valor.” São inúmeros os trechos 

que, de forma explícita, revelam o racismo. 

De outra parte, a narradora, subvertendo a ordem estabelecida, abre espaço no 

romance para o amor dos empregados Jeremias e Paulina: 

[...] enquanto isto, Paulina e Jeremias trocavam algumas palavras e risinhos 
discretos. Mal entendidos ainda na Casa Grande, amavam-se. Eram almas 
irmãs, vindas do berço comum da senzala,onde se bebia o mesmo leite e 
falava-se a mesma língua! [...] Eram felizes, mesmo assim, de vassoura na 
mão, pés nus,a espanar o pó do passado para a imposição do presente 
(BARRETO, 1981, p. 49).  

 Ao destacar que as raízes de Jeremias e Paulina tinham o berço comum da senzala, 

Ezilda Barreto abre espaço para socializar um dos mais relevantes aspectos da visão de 

mundo africana: a ancestralidade. 

A concepção filosófica de ancestralidade africana agrega, na mesma perspectiva 

fenomenológica, a dimensão divina e humana, a natureza cósmica, os elementos físicos, os 

vivos e os mortos numa interação permanente entre o ser posto e o devir. 

Aprofundando seu olhar para a cosmovisão africana, Leda Martin esclarece: 

[...] nós que estamos no presente somos todos, em potencial, mães e pais 
daqueles que virão depois. Reverenciar os ancestrais significa, realmente, 
reverenciar a vida, sua continuidade e mudança. Somos filhos daqueles que 
aqui estiveram antes de nós, mas não somos seus gêmeos idênticos, assim 
como não engendraremos seres idênticos a nós mesmos. [...] Desse modo, o 
passado torna-se nossa fonte de inspiração; o presente, uma arena de 
respiração; e o futuro, nossas aspiração coletiva. 

Retomando a reflexão sobre o fazer literário de Ezilda Barreto, pode-se dizer que 

sua narrativa, para além de um sentido estético, busca socializar uma perspectiva filosófica do 

movimento ancestral como uma fonte de valores éticos baseados na solidariedade, na ética do 

cuidado, como explica Carneiro (2000, p. 35): 

Na ética ioruba, a perversidade é francamente condenada. A lei da justiça diz 
que o retorno se dá só contra aquele que praticou,mas também sobre seus 
descendentes: as cinzas sobram atrás da pessoa que as atira. [...] 
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Enraizaram o ensinamento da ética do cuidado.[...] 

Assim veio se construindo a subjetividade das mulheres negras no Brasil: 
retirando das entrahas o sentido de viver e cuidar de todo um povo. 
Nós amamentamos este povo. 

No romance Nos Arcanos do Império, as nossas ancestrais são representadas 

como observadoras meticulosas e sábias exímias de cada situação e de cada dobra da 

existência. Convém revisitá-las, valorizar suas contribuições e escutar suas lições, sempre 

atuais. Na oralitura africana, o uso dos mitos serve como linguagens para retratar fenômenos 

complexos. Nesse contexto, é pertinente destacar na literatura de Ezilda Barreto a Ama de 

Leite como guardiã da ética do cuidado. 

Tem toda razão Kabengele Munanga (1986), ao destacar a contribuição das 

romancistas no processo de restituir à África o orgulho do seu passado. Ele esclarece que um 

dos objetivos centrais da negritude é a afirmação e a reabilitação da identidade cultural, da 

personalidade própria dos povos negros: “Poetas, romancistas, etnólogos, filósofos, 

historiadores etc. quiseram restituir à África o orgulho do seu passado, afirmar o valor de suas 

culturas, rejeitar uma assimilação que teria sufocado sua personalidade”. 

Isso significa que a luta pela expressão evidencia não haver neutralidade na 

linguagem. Analisando o romance de Ezilda Barreto, podemos constatar a importância de 

uma historiografia libertária, ou seja, como determinadas narrativas podem funcionar como 

fontes para construir novas interpretações sobre a História da África, a valorização e a 

visibilidade da mulher negra na formação cultural da sociedade brasileira. As protagonistas 

desse romance convocam a releitura à luz das categorias gênero, raça e etnia proposta por 

Carneiro (2002). 

A autora de Nos Arcanos do Império abre um debate que coloca a questão de 

gênero e etnia na ordem do dia. Esse romance foi escrito no começo do século XX, mas diante 

de inúmeras dificuldades só foi publicado em 1981. A encadernação em tons salmonado e 

marrom apresenta, na capa, uma fotografia em preto e branco de uma mulher escravizada, 
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embalando uma criança branca. Apesar da sua condição social ser desfavorecida, o seu corpo 

tem a elegância de uma rainha. Essa postura pode ser interpretada como uma forma de não se 

curvar diante do autoritarismo pregado pelo modo de produção escravista do Brasil. Assim, 

Ezilda Barreto, ao escolher a fotografia de uma Ama de Leite para ilustrar a capa do livro Nos 

Arcanos do Império, ajuda a recompor a memória da cultura das mulheres escravizadas, 

rompendo o silêncio da mulher negra na nossa história, como observa Rocha (1998): “Acerca 

do contexto nordestino praticamente inexistem estudos enfocando a problemática sobre o 

papel histórico das mulheres negras no período escravagista, salvo as referências esparsas e 

assistemáticas.”  

Apesar de conquistar um espaço de destaque na capa do livro, a Mãe Preta no 

romance não tem uma voz própria, ela entra em cena através da fala de outros personagens. 

Tal silêncio pode ser interpretado como uma forma de denunciar a falta de poder das mulheres 

escravizadas. O romance Nos Arcanos do Império retrata a história cultural10 da Mãe Preta no 

Brasil.  

A narrativa de Ezilda Barreto estrutura-se a partir do enfoque da promoção da 

igualdade racial, especificamente a valorização da mulher negra, apresentando dados 

históricos significativos para recompor a memória das Amas de Leite. A breve análise de 

alguns trechos do romance de Ezilda Barreto evidencia, no processo escritural dessa autora, a 

forma de unir a narrativa insubmissa à ação política, revelando a participação das mulheres na 

luta em prol da Abolição da Escravatura no nosso país. Luta que ultrapassa as fronteiras do 

movimento abolicionista e se entrelaça com o combate do feminismo emergente, posiciona-se 

pelo progresso, em favor da República e contra a monarquia. Esse combate está diretamente 

                                                 
10 Utilizo a expressão história cultural no sentido atribuído por Sandra Jatahy Pesavento, destacando o conceito 

de representação como categoria central da História Cultural. Representar é estar no lugar de, é presentificação 
de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A idéia central é a da substituição, que 
recoloca uma ausência e torna sensível uma presença. A representação não é uma cópia do real, mas uma 
construção a partir dele.  PESAVENTO, Sandra Jatahy.  História e história cultural. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003. p. 41. 
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articulado com a luta pela construção de um modelo de democracia, sobretudo de uma 

democracia pluriracial, que, para dizer com Munanga (2001), o Brasil, em pleno século XXI, 

ainda está a buscar. 

Tal busca da democracia pluriracial ganha relevância no contexto das ações 

afirmativas e da recente Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, sancionada pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e pelo então ministro da Educação, Cristovam Buarque, que 

reconhece a necessidade de promover-se o ensino da história e da cultura do povo brasileiro 

afrodescendente e dá o devido reconhecimento ao Vinte de Novembro como o Dia Nacional 

da Consciência Negra.  

Concordando com Silveira (2003) que essa deva ser uma Lei de letras vivas, é 

pertinente socializar a valorização da mulher negra na literatura de Ezilda Barreto, 

considerando que tal representação não revela uma verdade única, mas abre um leque de 

possibilidades para  discutir a questão dos estudos sobre o negro no Brasil, iniciados há mais 

de 100 anos, com os trabalhos pioneiros de Raimundo Nina Rodrigues. 

Bento (2002), no prefácio do livro Psicologia Social do Racismo, afirma que a 

psicologia brasileira é uma área que pode contribuir significativamente na produção de novos 

conhecimentos sobre o racismo e suas conseqüências na estrutura psicológica tanto dos 

indivíduos vítimas como dos discriminadores. Na medida em que os comportamentos sociais 

numa sociedade racista como a nossa podem ser investigados sob uma ótica interdisciplinar, 

cada disciplina é convocada para dar a sua contribuição. Nesse aspecto, o texto literário pode 

ajudar a desenvolver um olhar que sirva para reler o passado e ultrapassar antigas visões da 

população afrodescendente repletas de preconceitos. O preconceito racial é 

[...] um fenômeno de grande complexidade. Por isso, costumo compará-lo a 
um iceberg cuja parte visível corresponderia às manifestações do 
preconceito, tais como as práticas discriminatórias que podemos observar 
através dos comportamentos sociais e individuais. [...] À parte submersa do 
iceberg correspondem, metaforicamente, os preconceitos não manifestos, 
presentes invisivelmente na cabeça dos indivíduos, e as conseqüências dos 
efeitos da discriminação na estrutura psíquica das pessoas (CARONE; 
BENTO, 2002).  
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Esse diálogo entre literatura e psicologia social é um meio facilitador para a 

socialização de novas imagens da mulher negra, quebrando as algemas dos estereótipos 

racistas e produzindo novos conhecimentos, como esclarece Silva (2003, p. 46), “a 

universidade no Brasil está sendo chamada a participar da correção dos erros de 500 anos de 

colonialismo, escravidão, extermínio físico, psicológico, simbólico de povos indígenas, bem 

como dos negros africanos e de seus descendentes.”  

 Desse modo, desconstruir estereótipos racistas é uma prática pedagógica viável 

para este começo do século XXI, quando precisamos, por excelência, desenvolver políticas de 

educação e ações afirmativas11 em benefício da população negra no Brasil. Nesse contexto, se 

a questão da valorização da mulher negra se impõe como necessidade histórica e, portanto, 

como tema de reflexão, ela se oferece como um campo de abordagem para os estudos sobre a 

construção social do racismo. A representação guia o mundo, através do efeito mágico da 

palavra e da imagem, que dão significado à realidade e pautam valores, condutas e atitudes.  

Nas entrelinhas, o olhar literário de Ezilda Barreto, se exercita, captando a 

imaginação e os sentimentos das mulheres negras, que sonham, resistem e reinventam a vida. 

Assim, a obra, Nos Arcanos do Império pode funcionar como material didático de combate ao 

racismo, uma vez que a escritora, como analista privilegiada do social, exerce a sensibilidade 

para destacar a mulher negra como protagonista da história, retratada em palavras e imagens 

para além dos estereótipos racistas. Como quer Sandra Pesavento (2002: p.14), “o discurso 

literário dá uma nova existência à coisa narrada. Se é o olhar que qualifica o mundo, a 

narrativa literária ordena e lhe confere um valor.” No caso específico das Mães Pretas, Sueli 

Carneiro (2002, p. 174), fundadora do Geledés – Instituto da Mulher Negra, afirma: “o 
                                                 
11 Utilizamos este termo no sentido atribuído por Kabengele Munanga, esclarecendo que as chamadas políticas 

de ações afirmativas são muito recentes na história da ideologia anti-racista e que “elas visam oferecer aos 
grupos discriminados e excluídos um tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua 
situação de vítimas do racismo e de outras formas de discriminação.”  (Kabengele Munanga, 2003: p.117). In: 
SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves; SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação e ações afirmativas: entre a 
injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2003.   
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interessante a destacar é que as bases materiais que sustentaram a existência das ‘mães pretas’ 

são omitidas, centrando-se a atenção no investimento subjetivo da escrava no desempenho das 

funções de ama-de-leite [...]. Coisa paradoxalmente dotada de subjetividade, a ela, 

obviamente, foi negada a possibilidade de falar dessa subjetividade na primeira pessoa.” 

Destacar a fotografia da Mãe Preta é abrir um espaço para revelar a presença de 

uma personagem importante da história do Brasil tornada invisível como adverte Sueli 

Carneiro. Assim, esse retrato pode funcionar como meio facilitador para o debate e a 

socialização de novas imagens da mulher negra escravizada, como reconhecimento da 

participação significativa da Ama de Leite na nossa formação cultural. Poetas cantam em seus 

versos o sentimento de se estar apossando de algo que a outro era destinado, o leite dos filhos: 

“furtei o peito que dava leite para a tua filha.” São por demais expressivos esses versos de 

Augusto dos Anjos, para denunciar a venda ou aluguel de uma Ama de Leite. Podemos 

observar também que, em centenas de jornais da época, encontram-se vários anúncios, como 

este: “Vende-se uma preta moça, de muito boa conduta,parida de três meses, sem filho, com 

muito bom leite, e que sabe cozinhar bem o diário de uma casa, engomar liso, lavar de sabão e 

varela [...]” Alguns deles oferecem uma Ama de Leite com sua cria, mas também aparecem 

Mães Pretas separadas dos filhos.  

Ouvir a voz da Mãe Preta é reler a história para preencher as lacunas e poder 

contar “uma outra história”, como sugere Michelle Perrot, ao afirmar que, no teatro da 

memória, as mulheres são sombras tênues. Diante da ameaça de silenciamento e de exclusão, 

é urgente preservar a memória e a história da mulher negra no Brasil.  

Reconstituir a memória da Mãe Preta como protagonista da história cultural das 

mulheres no Brasil é uma forma de salvar do esquecimento uma voz do passado. A palavra é 

o espaço para superar a opressão do silêncio. A exploração da mulher negra tem seu esteio no 

arrancar-lhe a palavra: emudecê-la é reduzí-la a nada; é, assim, facilitar o mando – 

 



 84

impedindo-lhe de dizer a palavra que forja a possibilidade de sonhar outro destino, diverso 

daquele da escravidão. Calar a voz autêntica da mulher negra e impor a alheia é o processo 

básico da aculturação, centrado na pedagogia do desastre.  

Lourival Holanda (1992) faz uma referência à necessidade enorme de falar, de 

expressar sua palavra, a exemplo de Sinhá Vitória, a personagem construída por Graciliano 

Ramos, em Vidas Secas: “se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, 

morrendo”. Também é o mesmo movimento de salvar da opressão do silêncio a mulher negra 

que a romancista Ezilda Barreto critica no sistema escravagista, construindo diálogos como 

este entre o General Otto e sua filha Rose, personagens do romance Nos arcanos do Império 

(p. 21): 

Quem são aquelas famílias que habitam o porão? 
Otto estranhou aquela pergunta tão inusitada, fora dos assuntos do dia, mas 
respondeu calmamente: 
- São escravos fugitivos de algumas fazendas. 
- Escravos?! Disse a filha, horrorizada pelo que ouvira. Nunca pensara que o 
pai escondesse essa gente em sua própria casa. 
- Sim. Escravos, filha, são criaturas, como nós, massacrados por pessoas 
desalmadas, à procura de proteção. De modo que está havendo em todo o 
país, um movimento pacífico para a libertação dos mesmos. Nosso 
Imperador ainda não se pronunciou a respeito. 

De outra parte, o local destinado para esconder os escravos, o porão, é uma 

metáfora do descaso e da desconsideração sofrida pela população negra. O espaço do porão 

equivale ao quarto de despejo, para lembrar o livro Quarto de despejo: diário de uma 

favelada, da escritora afrodescendente Carolina Maria de Jesus (1995), narrando que, na 

cidade de São Paulo, em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os 

edifícios, as pessoas pobres, que residiam nas habitações coletivas, foram despejadas e 

ficaram residindo debaixo das pontes. Assim, Carolina de Jesus retrata a favela como o quarto 

de despejo de uma cidade. E os pobres seriam os trastes velhos. É bastante lúcida a análise 

feita por Nazaré Fonseca (2001, p. 94), no texto Visibilidade e ocultação da diferença: 

imagens de negro na cultura brasileira, denunciando que, 
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[...] desde o início deste século, a cor da pobreza é, no Brasil, 
majoritariamente negra e mulata, mas, mesmo nos segmentos de 
predominância de não-brancos, circulam traços diferenciadores dos quais 
não se é possível fugir, porque são construídos por um discurso, legitimado 
como verdadeiro, demarcador de lugares que devem ser preservados pela 
sociedade como um todo. 

Ainda nesse texto, Nazareth Fonseca adverte que mesmo a população dos 

espaços periféricos, em níveis diferentes, acaba reforçando a idéia da própria exclusão. 

Empenhando-se na conquista de melhorias de caráter social, entretanto, nem sempre encara de 

frente o racismo e a discriminação; pelo contrário, os segmentos marginalizados enfatizam o 

discurso da eficácia da miscigenação, mesmo que formas concretas de preconceito denunciem 

as artimanhas de um processo perverso de exclusão da população negra. 

Decorre daí a necessidade de problematizar esse tipo de visão que aprisiona um 

indivíduo negro em lugares de periferias e de desenvolver ações afirmativas em benefício da 

sua efetiva integração na sociedade como cidadão, desarticulando, assim, manifestações de 

preconceito explícito ou camuflado, liberando a população negra de antigas imagens que 

associam a cor da sua pele aos instrumentos de tortura na escravidão.  

Essa mesma posição crítica ao tema da escravatura e o preconceito racial no Brasil 

aparecem no romance No tempo frágil das horas,de Ferreira (2003), através do diálogo entre 

Antônia, ainda uma menina, e a sua mãe, Maria Archangela: 

Sabes que teu pai não vê com bons olhos esse teu aconchego com as 
escravas. 
Pai não gosta de negros. 
E quem gosta? 
Eu, mãe. 
Como podes? Os negros não são gente como nós. 
Padre Emílio falou que todos são iguais na frente de Deus. 
Mas eu não sou Deus. 
Disse que as almas não têm cor. 
Padre Emídio um dia ainda se arrepende de palavras assim. 
Deve fazer parte desse grupo de antimonarquistas que têm a bandeira da 
abolição por pretexto. 

 Esses diálogos são reveladores da existência, no seio de uma sociedade que se 

quer cristã e progressista, do absurdo que é a permanência da escravidão num contexto 
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histórico do século XIX, em que a maioria dos países do Ocidente já havia se decidido a pôr 

um fim numa instituição considerada criminosa. Apesar de o Brasil ser um país pluriétnico, o 

que significa dizer que somos todos, de uma maneira ou de outra, afro-brasileiros, essa 

autoconsciência do país em relação ao seu passado, mesmo em pleno século XXI, ainda está 

em construção. A história oficial muito nos ensina sobre a presença dos europeus no Brasil. 

Até mesmo sobre a população indígena temos alguns registros, entretanto, estudamos muito 

pouco nas escolas e mesmo nas universidades sobre a contribuição dos africanos no processo 

de colonização. Daí a urgência do desenvolvimento de pesquisas que possam contribuir para 

recompor a memória dos africanos e as formas pelas quais foram escravizados, pois ainda 

hoje nossos ancestrais não têm um lugar de destaque em nossa história cultural, apesar da 

deportação de onze milhões de africanos para o Novo Mundo, dos quais quatro milhões dele 

vieram para o Brasil; mesmo assim, a voz dessa população ainda é silenciada. 

Como é possível observar nos diálogos expostos, a República tem como objetivo 

a dignificação do indivíduo que se deve afirmar e participar socialmente do contexto 

democrático: um momento privilegiado de afirmação para as populações marginalizadas, a 

exemplo das mulheres e dos negros. Tais populações eram estereotipadas como eternos 

menores. A resistência de homens e mulheres é manifestada na luta da Abolição, 

organizando-se em associações, escondendo escravos e apoiando sua fuga. Os dois romances 

em tela contribuem para que uma parte da nossa história se torne conhecida, uma vez que 

todos os brasileiros precisam desenvolver o compromisso de recompor o passado. É 

imperativo destacar a contribuição dos homens e das mulheres que vieram da África, 

socializando, no Brasil, idéias, valores, saberes, religiões, enfim toda uma cultura que 

acompanhou as pessoas desenraízadas de sua terra.  
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3.3.3  Mãe Preta e a oralitura da memória: as contadoras de histórias 

 

 No artigo A oralitura da memória, Leda Martins (2001) define a oralitura para 

indicar a presença de um traço cultural estilístico, mnemônico, significante e constitutivo, 

inscrito na grafia e no corpo em movimento e na vocalidade. Como um estilete, esse traço 

inscreve saberes, valores, conceitos, visões de mundo e estilos. As mulheres negras do 

passado, nossas ancestrais, contribuíram significativamente para a socialização da mitologia 

africana, construindo a diversidade cultural que temos hoje no país. Nos Arcanos do Império, 

a sinhazinha Rose gostava de ir para a cozinha, ouvir as histórias que a Mãe Preta contava 

sobre belezas da África e de sua gente, uma vez que a escravidão socializou vários 

preconceitos. Como nada é por acaso num romance, a escritora intenta divulgar uma outra 

imagem da população que veio da Äfrica, sobretudo da Mãe Preta, valorizando a mulher 

negra escravizada na função social de contadora de história, ressignificando-a como 

personagem importante da nossa história. Nossa Mãe Preta transmitiu inúmeras histórias, de 

geração a geração.  

 No romance Nos Arcanos do Império, o  

castelo Negro, situado na província de Beira [...] Seu dono há muito 
desaparecera [...].Uns diziam que ele se suicidara e outros que emigrara para 
alguma terra distante. O certo, porém, era que tal castelo nunca mais se 
abrira à luz do dia; nunca mais fora transposto por ninguém daqueles sítios 
(BARRETO, 1981). 

Ao introduzir no livro o trecho acima, Ezilda Barreto narra a história oculta da 

diáspora africana em nosso país. Esse gesto de solidariedade para com a população aponta a 

dimensão política do romance, retrata a exploração da população afrodescendente, resgatando 

um fragmento da história de nossos ancestrais na África Atlântica. O trecho acima citado 

encontra eco no capítulo nove do romance Úrsula, no qual Maria Firmina dos Reis (2004) 

narra o aprisionamento de Mãe Suzana no dia em que deixou para sempre a África dos nossos 
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ancestrais: 

Vou contar-te meu cativeiro.  

Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho e o inhame e o mendubim 
eram em abundância nas nossas roças. [...] Minha filha sorria-se para mim 
[...]. Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me à roça colher milho. Ah! 
Nunca mais devia eu vê-la... 

Ainda não tinha vencido cem braças de caminho [...]. E logo dois homens 
apareceram, e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira – era uma 
escrava! Foi embalde que supliquei em nome de minha filha, que me 
restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e 
olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não 
me foi possível... a sorte me reservava ainda longos combates. Quando me 
arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava –pátria, esposo, mãe e 
filha, e liberdade! Meu Deus! O que se passou no fundo de minha alma, só 
vós o pudestes avaliar. 

Sobressai de imediato a relevância social deste romance como porta-voz das 

mulheres escravizadas. A voz da Mãe Suzana adverte que a África não ficou para trás, nem é 

uma página virada, como esclarece Evelyn C. White, na apresentação do Livro da Saúde das 

Mulheres Negras,  

[...] o que os colonizadores não entenderam foi a profundidade das nossas 
alianças. Quando nos arrastaram da África para os portos do Haiti, Jamaica, 
Cuba, Mississipi e Brasil, não sabiam que nossos corações separados 
continuariam a bater como se estivessem em um só corpo. E que as nossas 
vozes, mesmo fraturadas, continuariam cantando em uníssono (WERNECK, 
2000). 

Desse modo, esse trecho abre um espaço de debate para reforçar a importância da 

rede dos nossos objetivos comuns e nosso compromisso com a vida que não poderiam ser 

destruídos pela escravidão. A África está presente e a Mãe Preta é uma guardiã da história, 

como verdadeira historiadora articulando passado, presente e futuro. A narradora trabalha 

com o tema da negritude a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente 

em recompor a condição da mulher negra em nosso país, para além dos estereótipos racistas. 

As palavras de Mãe Suzana retratam toda a violência causada pela escravidão. Ela é porta-voz 

das nossas ancestrais que vieram para o Brasil desde o século XVI, recriando uma África no 

Brasil que ainda precisamos conhecer melhor. 
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 Ezilda Barreto, ao inserir histórias da Mãe Preta no romance Nos Arcanos do 

Império, valoriza a mulher negra como protagonista da nossa história cultural. Conceição 

Evaristo (2004, p. 24), ao rememorar cenas da sua infância afirma:  

[...] do tempo/espaço aprendi desde criança a colher palavras. A nossa casa 
vazia de móveis, de coisas e muitas vezes de alimento e agasalhos, era 
habitada por palavras. Mamãe contava, minha tia contava, meu tio velhinho 
contava, os vizinhos amigos contavam. Eu, menina repetia, intentava. Cresci 
possuída pela oralidade, pela palavra. As bonecas de pano e de capim que 
minha mãe criava para as filhas nasciam com nome história. Tudo era 
narrado, tudo era motivo de prosa-poesia.  

Nos Arcanos do Império também afloram as recordações. O tempo presente liga-

se a um passado distante na África. As histórias infantis contadas pelas Mães Pretas na 

senzala: “História verídica. Minha avó costumava adormecer os netos com ela.” Desse modo, 

as nossas Mães Pretas recriavam os mitos africanos no Brasil. No livro intitulado Made in 

África, Câmara Cascudo reúne diversos desses mitos da literatura oral africana, a exemplo das 

sereias de Angola, encantadas, poderosas. Quianda é a sereia marítima que vive nas águas 

salgadas ao redor de Luanda. Mora nos rochedos perto da fortaleza de São Miguel, entre a 

Marginal e a Praia do Bispo. Ela tem uma intérprete, sacerdotisa, a Quilamba, como as “mães 

de terreiro”, na Bahia, para o presente de Iemanjá, a sereia jejê-nagô. Quilamba, homem ou 

mulher. Quituta é a outra sereia angolana que mora nos rios e lagos, montes e matas, Iemanjá 

terrestre, com os mesmos poderes assombrosos. Quiximbi é a terceira sereia.  

Assim, convém destacar as contribuições culturais da mitologia provinda da 

África e que foram socializadas através das lendas, costumes, mitos e histórias que as Mães 

Pretas contavam.  É um imperativo categórico socializar, nos dias de hoje, toda a tradição que 

as mulheres trouxeram da África, inaugurando aqui no Brasil uma pedagogia integradora, 

fundamentada na cooperação, na solidariedade, na alegria e na relação transcendente que 

valoriza e entrelaça o lúdico, como revela Fernanda Carneiro (2000), no texto Nossos passos 

vêm de longe, adaptando a estória contada por Helena Theodoro centrada na mitologia 
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africana sobre o começo da vida humana: 

Olorum, o criador, queria encontrar a substância ideal para engendrar o ser 
humano. Trouxeram a argila, a lama, o húmus e finalmente encontrou-se 
ipori – a matéria com que se molda o corpo. 

Daí, o rio começa a fluir. Ipori é a nascente de onde o corpo-regato se alarga 
e corre. A vida começa a jorrar, a partir do sopro sagrado de Olorum que dá 
vida e torna-se respiração. É o limite inicial de existência humana. É quando 
nossa vida toma seu curso e vai em busca de caminho acolhedor. 

É instante de iniciação. 

É instante de relação. Cada criatura pode agora tornar-se pessoas no mundo, 
ligada ao Outro. Algo existe entre cada um e todos os outros seres que 
habitam o Mundo e o Cosmo. 

O sopro marca o começo do ciclo de cada ser humano recebendo a herança 
ancestral. O conhecimento vem pela palavra, pelos gestos e pelo som – 
transmissores de axé. Se o Axé é princípio, é força vital corrente no encontro 
concreto de dois seres, ali está desde o encontro erótico que gera a vida, até 
o parto, a acolhida primeira e ao longo da vida no esforço cooperativo 
(CARNEIRO, 2000, p. 27). 

Esse esforço cooperativo continua ecoando forte ainda hoje na pedagogia 

libertária proposta por Paulo Freire. De outra parte, é interessante observar que a sociedade 

colonial dependia demais do trabalho produzido pelas mulheres negras escravizadas no campo 

da fiação, tecelagem, costura de roupas de cama, mesa e o vestuário dos senhores e das 

sinhazinhas. Nos Arcanos do Império, Paulina, além de camareira, ajudava a bordar o vestido 

da sinhazinha: “A negra Paulina fizera o vestido que Rose deveria usar naquela manhã: o de 

florinhas azuis.”  

 A reflexão sobre a confecção de roupa numa sociedade está intimamente vinculada 

com a questão da memória, das relações de poder e da distribuição dos bens materiais como 

explica a historiadora Sousa (2001), no artigo Alianças e partilhas: parentesco e estratégias 

de herança no sertão da Bahia do século XIX, afirmando que o padrão de riqueza da 

sociedade colonial incluía tanto os bens de circulação quanto os bens da vida cotidiana, uma 

vez que revelavam a riqueza entesourada de uma família. Assim, era comum encontrar nos 

autos de inventários post mortem a casa, o mobiliário, a prataria, as jóias e a roupa como 

herança. A roupa, que incluía desde os trajes pessoais, as peças de cama e mesa, era uma 
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maneira pela qual as pessoas diferenciavam-se no espaço público, funcionando como 

referência para classificar o sujeito e a sua posição na hierarquia econômica da sociedade. 

 É um fato histórico que, no Brasil colonial, as atividades de fiar, tecer e costurar 

estiveram em mãos das mulheres negras escravizadas. A demanda de um excedente da 

produção foi posta sobre seus ombros, mas elas nunca receberam nenhum pagamento pelo 

volume enorme dos produtos feitos de fios que eram trocados, comerciados e até exportados, 

possibilitando expandir a riqueza de muitas famílias através da exploração da força de 

trabalho das tecelãs. Dessa forma, fica evidente a contribuição cultural das nossas Mães Pretas 

contando histórias e também sendo tecelãs. A aliança entre tecer e contar histórias vem de 

longe, como podemos confirmar no livro Tear Africano: contos afrodescendentes, de 

Henrique Cunha Junior, destacando na nossa formação cultural, a contribuição significativa 

das mulheres que vieram da África. 

Assim, a arte das nossas ancestrais africanas percorreu diversos cantos do mundo 

inteiro e continua ecoando até hoje nos trabalhos das nossas mulheres rendeiras, sendo, por 

esta razão, importante venerar nossas Mães Pretas. 

 A África está presente e a Mãe Preta é a guardiã de uma parte significativa da 

memória do universo feminino, como verdadeira historiadora, articulando passado, presente e 

futuro. Desse modo, Ezilda Barreto trabalha com o tema da negritude a partir de uma 

perspectiva comprometida politicamente em recompor a condição da mulher negra em nosso 

país, denunciando toda a violência causada pela escravidão. Ela é porta-voz das nossas 

ancestrais que vieram para o Brasil desde o século XVI, recriando uma África no Brasil, que 

continua sendo transmitida de geração a geração. Assim, até hoje, em pleno século XXI, a voz 

da Mãe Preta, contadora de história, continua ecoando em livros que falam das vivências 

históricas da população africana, a exemplo de Botija de Ouro, de Joel Rufino dos Santos 

(Ática, 1986); Histórias da Preta, de Heloisa Pires Lima (Companhia das Letras, 1998); 
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Histórias Africanas para contar e recontar, de Rogério Andrade Barbosa (Editora do Brasil, 

2001); Tear Africano: contos afrodescendentes, de Henrique Cunha Junior (Selo Negro 

Edições, 2004). 

No contexto das ações afirmativas que estão sendo desenvolvidas pelo movimento 

negro, o romance Nos Arcanos do Império pode ser utilizado como meio político-pedagógico 

para valorizar a mulher negra como construtora inteligente de uma cultura. 

A Mãe Preta ocupa o lugar de mediadora de todas as etnias, na medida em que 

amamentou crianças brancas e negras e seu sangue se uniu ao nosso, e até hoje pulsando em 

nossas veias, como diz Luzilá Gonçalves Ferreira (1999, p. 171): 

Tantos poetas cantaram a ti, através das mães pretas que os embalaram. 
Comovidos, reconhecidos. E por uma estranha inversão de papéis, com 
paternalismo às vezes. Como se de ti não descendessem, pelos caminhos do 
leite e das histórias que lhes contavas. Pelas vias do amor, ditadas pela 
ternura, abnegação, total dom de si. E esses caminhos, e essas vias neles se 
transmudavam em corpo e alma, e os acompanhariam através da vida, e não 
raro teu sangue se confundiu com o deles, com o nosso, que desse rubro veio 
somos todos tributários. 

Provavelmente não é por acaso que, nesse livro, entra em cena o cotidiano das 

mulheres escravizadas. Diante da ameaça de silenciamento e de exclusão, é urgente preservar 

a memória e a história da mulher negra no Brasil, destacando seu lugar de Sujeito-Mulher na 

formação social do país. Na cultura africana os nomes são escolhidos com cuidado pelo seu 

significado. Quando as pessoas negras chegavam ao Brasil, recebiam outros nomes. Mudar o 

nome de forma autoritária fere a auto-estima do indivíduo, uma vez que a psique tem a sua 

integridade e não aceita simplesmente qualquer mudança ou atitude desrespeitosa. Por isso, os 

negros resistiam, cultivavam a religião e os costumes da cultura africana que permanecem até 

os nossos dias. Desse modo, o erro também pode sinalizar o desrespeito pela cultura do negro 

e pela nossa também. Ao invés de promover a inclusão dos africanos na nova ordem que se 

forma com seu trabalho, o batismo legitimava, na lei de Deus, uma forma de propriedade bem 

particular que podia ser alugada, leiloada, penhorada e hipotecada.  
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Dessa forma, o batismo tornava os escravos um bem não diferenciado dos animais 

usados para o trabalho de carga. Já o riso, provavelmente foi utilizado pela escritora como 

“ironia” para destacar o drama de uma educação autoritária.  

A narradora desenha, mais uma vez, a imagem poética das flores para representar 

a vida, muita vida no casamento de Paulina e Jeremias, como um sinal de esperança de 

melhores dias para a população negra. O último capítulo coroa um processo de reflexão e, ao 

mesmo tempo, a escritora assume uma posição de combate aos preconceitos raciais. Subverte 

a ordem social estabelecida e apesar da ignorância e autoritarismo dos racistas, no último 

capítulo é realizado um baile justamente no Clube Militar, para celebrar a abolição da 

escravatura e a diversidade das raças, onde correntes de flores substituem as correntes de 

ferro: 

Flores por toda parte. Até mesmo correntes de flores eram vistas, 
principalmente na mesa do banquete. O baile, também, teve o seu destaque; 
Verdadeira Confraternização de Raças, onde os brancos dançavam com 
pretos, vermelhos com pretos e vice-versa; embora os racistas e os faladores 
de vidas alheias tachassem o que viam de exibição exagerada (BARRETO, 
1981, p. 53, grifo da autora). 

A imagem da dança de brancos, pretos e vermelhos é uma representação do desejo 

da escritora de ver a liberdade e igualdade para todas as raças, contemplando inclusive os 

índios. A temática que articula gênero e etnia vem sendo amplamente debatida em face aos 

novos contornos conquistados pela questão racial no Brasil e no mundo. Vale destacar o poder 

educativo do movimento social negro que surge nos anos 70, conseguindo a inclusão do 

dispositivo constitucional que considera o racismo como crime inafiançável.  

Assim, a Confraternização de Raças retratada por Ezilda Barreto em Nos Arcanos 

do Império faz eco com a Marcha Zumbi dos Palmares, realizada na última década do século 

XX, como símbolos de luta para que o Estado Brasileiro possa desenvolver políticas públicas 

que operem na superação da dualidade: igualdade perante a lei/desigualdade real, como 

explica a Comissão Organizadora do II Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros 
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realizado apresentando como tema central De Preto a Afrodescendentes: a pesquisa sobre 

relações étnico/raciais no Brasil Contemporâneo, na cidade de São Carlos, no Estado de São 

Paulo, em  2002 (BARBOSA, 2003). 

Desse modo, o desejo de democratização que tem como pressuposto o respeito às 

diferenças de qualquer natureza, na construção de uma nação integrada pela beleza de sua 

diversidade, continua norteando a poesia das mulheres de hoje, a exemplo do poema Festa 

Santa, da compositora paraibana Vera Lima (2003). “No meio da procissão, as / flores e os 

santos, o canto, o / pranto, os passos, o chão no / meio da procissão, encontro das raças todos 

caminhantes; / parecendo irmãos [...]” 

A voz de Vera Lima faz eco com a dicção insubmissa de Conceição Evaristo, 

como é possível observarmos no fragmento do poema A noite não adormece nos olhos das 

mulheres:  

A noite não adormece 
nos olhos das mulheres 
a lua fêmea, semelhante nossa,  
em vigília atenta vigia 
a nossa memória. 
[...] 
A noite não adormecerá 
Jamais nos olhos das fêmeas 
pois do nosso sangue-mulher 
de nosso líquido lembradiço 
em cada gota que jorra 
um fio invisível e tônico 
pacientemente cose a rede 
de nossa milenar resistência 
(EVARISTO, 1998). 

É pertinente destacar o eco de Ezilda Barreto nas vozes de Vera Lima e Conceição 

Evaristo, pois, no contexto das ações afirmativas que estão sendo desenvolvidas pelo 

movimento negro, os textos dessas escritoras podem ser utilizados como um meio político-

pedagógico para desenvolver o debate nacional sobre o racismo brasileiro. Neste século XXI, 

é um imperativo categórico construir a tão desejada integração racial, promovendo políticas 

de igualdade racial, contribuindo assim para corrigir os erros de 500 anos de colonialismo e 

escravidão da população africana e seus descendentes.  
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3.4  Ignez Mariz: uma mulher na galeria do nosso sertão literário 

 

A pioneira e eficaz presença da mulher, na literatura do alto sertão da Paraíba, nós 

a temos já nos primeiros anos do século XX. Filha do médico Antônio Marques da Silva 

Mariz e de Maria Emília Marques Mariz, Maria Ignez Mariz nasceu na cidade de Sousa, PB, 

em 26 de dezembro de 1905. Ela surge na galeria do nosso sertão literário como um clarão. 

Através da sua narrativa inteligente e lúcida sobre os estilos de vida do povo sertanejo, 

inaugura a vertente regionalista na literatura de autoria feminina na Paraíba. Na infância, 

costumava acompanhar seu pai nas consultas domiciliares nas comunidades das classes 

populares e nas orientações que ele fazia junto às parteiras do sertão, figuras imortalizadas na 

persona de Sá Zephinha, personagem marcante pelos gestos de cuidados em relação à saúde 

das mulheres no romance regionalista A Barragem,onde rememora a descoberta do mundo, do 

mundo das relações humanas e do mundo do sertão, com todos seus mistérios, costumes, 

temores e perplexidades.  

O Dr. Antônio e D. Maria Emília haviam proporcionado à filha esta incrível e 

única ocasião dada a uma moça naquele tempo: a de poder freqüentar uma escola e ali obter 

um diploma de alto nível. Tinha uma paixão enorme pelos livros.  

Qual o papel exercido pelo elemento feminino, no interior de um cotidiano 

norteado pela ideologia patriarcal? De fato, onde estão as mulheres no cenário cultural? Na 

década de 30, no alto sertão da Paraíba, Ignez Mariz organizou, dentre outros eventos 

culturais, a “Campanha Pró-Bibliotecas Municipais”, contribuindo para despertar nas pessoas 

o desejo de ler. Demonstrou que seguiria um caminho diferente daquele de muitas mulheres 

da sua época. Desde os dezoito anos começou a colaborar em Jornais e Revistas brasileiras: 

Eu sei tudo, A Noite, A Noite Ilustrada, Alterosa, Letras do Sertão.  Além do romance A 

Barragem, ela teria escrito outros livros, dentre eles, um sobre as parteiras, debatendo a saúde 
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da mulher sertaneja, e outro sobre orientação sexual, ambos frutos das vivências  quando 

acompanhava seu pai nas consultas médicas domiciliares. Esse fato sobre a escrita de Ignez 

Mariz pode ser constatado no comentário de Evandro Nóbrega: 

Ignez também se interessava muito pela educação sexual da juventude. 
Lamentava não lhe houvessem ensinado absolutamente nada sobre aspecto 
tão importante da existência humana. [...] Não espanta que lamentasse 
também,na adultez, ter sido levada a amarrar cordõesinhos nas cadeiras antes 
ocupadas por homens, em casa, para que as mulheres, evitando assentos 
assim marcados, escapassem da gravidez... Era crença interiorana: quanto 
mais tempo se demorasse o homem numa cadeira, quanto mais ela ainda 
estivesse quente, maior o perigo de incautas moças pegarem bucho... 
(NÓBREGA, prefácio do romance A barragem, MARIZ, 1994).  

Sempre atenta às questões concernentes às mulheres, Maria Ignez começa a 

assinalar a necessidade de mudanças na estrutura mesma da sociedade, e de apelar através de 

seus artigos nos jornais para a luta pela emancipação feminina. Ela lança a pedra na 

superfície, só aparentemente tranqüila, do lago do casamento enquanto instituição, após 

alguns anos casada com Carlos Meira de Vasconcelos, com quem teve um filho, Paulo 

Antônio. A romancista foi a primeira mulher a pedir o desquite no burgo sertanejo, 

provocando, sem querer, o maior escândalo em Sousa.  

Personalidade complexa e plural: professora, poetisa, romancista, ela se impõe 

como jornalista e intelectual comprometida com os elementos populares da cultura nordestina, 

a exemplo não só do veio folclórico que permeia o imaginário do romance A Barragem, mas, 

sobremaneira, através do grande interesse que passa a demonstrar, precisamente pela força e 

resistência da mulher sertaneja, traduzida, em especial, na construção das personagens 

femininas do citado romance. Decorre daí o compromisso de Ignez Mariz com a questão da 

educação sexual para a juventude e, sobretudo sua preocupação em dar visibilidade e 

valorizar as mulheres parteiras.  

Na busca de aprofundar seus conhecimentos sobre as desigualdades sociais, 

especificamente a precariedade dos serviços de saúde pública no Brasil, a escritora foi vítima 
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de uma tragédia: 

Em 1952, Ignez – cuja escritura sempre vergastou desigualdades – decidiu fazer 
extraordinária experiência. Querendo escrever sobre os que infelizmente buscam 
nossos hospitais e também infelizmente não os encontram, fez-se de indigente e 
internou-se em nosocômio público carioca, para... para operar-se das amígdalas, que 
de nada sofria. Vocês acertaram: ela morreu na mesa de cirurgia – faltou oxigênio e 
não houve jeito de arranjar novo tubo. É, assim, mártir da Literatura brasileira. Mas 
praticamente ignorada nos manuais, dicionários, bibliografias e florilégios de nossas 
Letras (NÓBREGA,  prefácio do romance A barragem, de MARIZ, 1994). 

Era uma mulher apaixonada pela vida, sob todas as formas, que amava, buscava e 

aprofundava o contato com os seres humanos, com a arte, com a ciência. Estava 

comprometida em transformar mentalidades, combater a ignorância e defender os direitos das 

classes populares, especialmente, das mulheres. Aqui deparamos com um dos temas 

recorrentes na vida literária da escritora paraibana: o feminismo, problematizando 

diretamente, com suas publicações e com seu irrequieto e arguto senso analítico, a condição 

feminina no começo do século XX, conquistando um espaço especial na galeria do nosso 

sertão literário.  

 

 

3.4.1  Primeiras cenas do romance A Barragem, de Ignez Mariz 

 

Ignez Mariz ao lado de José Américo de Almeida e José Lins do Rego faz parte 

do cenário dos escritores regionalistas da Paraíba. Regionalista, entendido aqui, na 

perspectiva de Antônio Cândido, citado por Vivian Schelling (1990), como aquele romance 

que, além de ser localizado numa região específica, deve também dela remover sua substância 

real. Assim, a narrativa do romance regionalista incorpora o elemento natural a exemplo da 

flora, fauna, clima e topografia como também os costumes e estilos de vidas que refletem a 

condição social da região. É nessa tendência que podemos situar o romance A Barragem, de 

Ignez Mariz, publicado pela José Olympio, em 1937, e reeditado, em segunda edição fac-
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similar, por A União e Conselho Estadual de Cultura/SEC, como X volume da Biblioteca 

Paraibana, em 1994. A Barragem conta a história da família do cassaco12 Zé Mariano, 

integrante, como tantos outros sertanejos da época, dos árduos trabalhos da obra da 

açudagem. O livro de Ignez Mariz é simultaneamente o livro de uma mulher de pensamento 

crítico, uma jornalista, uma socióloga; e de uma mulher de sentimento, uma romancista, uma 

artista, que percebe e esboça os aspectos da natureza como o contato do indivíduo, e fica 

comovida com a precariedade da condição humana, venha ela das circunstâncias fatais do 

mundo físico das secas que assolam o sertão paraibano, venha da ignorância dos homens ou 

da subserviência imposta às mulheres. 

O olhar feminino de Maria Ignez aponta uma significação estética de A Barragem, 

pois revela uma mulher de sensibilidade, uma romancista, uma artista, qualidades estas que se 

manifestam na sua narrativa sociológica. Só para darmos um exemplo, vejamos o que diz 

Barbosa Filho (1999): “Lá, a narrativa se abre para o complexo social e coletivo, não raro se 

transmutando num discurso sociológico [...], tecendo as componentes dos dramas individuais 

que configuram o fabulário.” 

A criação de uma barragem é o eixo temático do romance, a saga da construção 

do açude de São Gonçalo, na região do alto Piranhas, a partir de 1932, quando as equipes do 

governo chegam para mudar a situação econômica do local, como é possível ver nas primeiras 

palavras do romance de Mariz (1994): 

Incisivo como uma ordem o apito da casa-de-força rasga o silêncio da 
manhãzinha. 
Após dez anos de quietude imperdoável o grande coração recomeça a 
palpitar, a difundir energia por todos os recantos do acampamento de são 
Gonçalo. [...] 
Todo mundo está contente, aliás. Um homem não precisa mais estender a                     
mão, humilhado, para matar a fome. Tem agora em que se ocupar. 

                                                 
12 Flagelado ou retirante é aquele sertanejo que, se não chove no devido tempo, sai pela estrada em busca de um 

meio que lhe garanta a sobrevivência, já que sua única atividade – a agricultura – não se torna possível sem a  
terra úmida. Nessa vertente, cassaco é a alcunha lançada ao flagelado da seca que se emprega nos serviços do 
Governo. In: GUERRA, Paulo de Brito. Flashes das secas. Fortaleza, DNOCS – Divisão de Documentação, 
1984. p. 16 

 



 99

Eles todos convergem para a futura Barragem. 
O apito soa pela segunda vez. 
A postos! Engenheiros, feitores, apontadores, fiscais, simples trabalhadores 
cava-terra, todo mundo cai empregar o melhor de suas forças físicas ou 
mentais na obra de humanidade que a construção de um açude – grande ou 
pequeno – em plagas nordestinas. 

É curioso como o motivo do trabalho, tantas vezes recorrente na obra em pauta, 

aparece, nessa breve passagem, problematizando as condições de sobrevivência no alto sertão 

da Paraíba, puxando o fio da reflexão política da função social do trabalho como referência da 

dignidade humana. Este ponto de partida é metodologicamente útil porque evidencia a 

perversidade de um sistema capitalista que se traduz, no campo social, na exploração de 

sujeitos reduzidos, humilhados: “Um homem não precisa mais estender a mão, humilhado, 

para matar a fome”. Nesse trecho do romance A Barragem, fica óbvia a crítica ao gesto das 

mãos estendidas como forma de pedir esmolas, para “matar a fome” dos homens 

desempregados do alto sertão da Paraíba. 

No livro História dos nossos gestos, Cascudo (1976) considera que o estudo do 

Gesto, o gesto popular e geral, característicos como uma permanente etnografia, os típicos 

ligados a uma ação e os indefinidos consistiriam uma sistemática preciosa na interpretação de 

um texto. Ele explica que o gesto é anterior à palavra. Dedos, mãos e braços falaram milênios 

antes da voz. Os gestos das mãos pertencem à classe dos universais e milenários, sendo os 

mais expressivos, indispensáveis para a contemplação da imagem. Diz-se que um indivíduo 

com as mãos amarradas fica mudo. Pelos dedos das mãos, o ser humano aprendeu a contar, a 

escrever, defender-se, modelar, viver em sociedade.  

A mímica de “estender a mão” que aparece logo no começo do romance 

regionalista é uma provocação ao exercício da memória e da historicidade da divisão social do 

trabalho. Estender as mãos foi uma das mais antigas atitudes de súplica para matar a fome. 

Segundo ainda Câmara Cascudo, assim documentam os murais egípcios das dinastias 

arcaicas, ressuscitados os motivos pelos faraós artistas na fixação divulgadora. Era a forma de 

 



 100

orar aos Deusea e de implorar aos Soberanos, seus suplentes. Mãos nuas, desarmadas, puras 

de intenção agressiva. Esse gesto do homem sertanejo pode ser interpretado como uma 

comunicação nítida de uma maneira de identificação submissa: “Sou eu! Estou aqui, sem 

armas, entregue ao vosso Poder para matar a minha fome!” O olhar sociológico da escritora 

retrata as circunstâncias determinadas, nas quais os indivíduos formulam finalidades; são 

relações e situações sócio-humanas, as próprias relações e situações humanas mediatizadas 

pelas coisas.  

Maria Ignez Mariz, já no começo da sua narrativa, deixa claro que a história é a 

substância da sociedade. No caso das pessoas do alto sertão da Paraíba, essa população não 

dispõe de nenhum acesso ao poder, cabendo-lhes exclusivamente seguir na trilha da 

dependência histórica de uma estrutura social, baseada na ideologia do sistema capitalista. 

Desse modo, a narradora ao puxar os fios narrativos da produção social, relações de 

propriedade, estrutura política e vida cotidiana da família do cassaco Zé Mariano, tece uma 

rede entre desenvolvimento histórico, causalidade e finalidade como fatos ontológico-sociais 

que se entrelaçam na trama de A Barragem. Assim, a leitura de Ignez Mariz implica numa 

certa atenção de decodificar não só as linhas, mas também observar as inquietações das 

entrelinhas que estruturam o seu romance como um mirante especial para perceber o mundo 

do sertão, para problematizá-lo, para estabelecer a solidariedade e abrir novos caminhos 

possíveis, pois a arte significa e quer comunicar, como diz Lourival Holanda (1992); a 

linguagem estabelece a solidariedade, só ela possibilita a sociedade enquanto liga alguém a 

alguém, uma solidariedade transformada em necessidade social.  

Segundo o historiador Wilson Seixas (1972), a fundação da cidade de Sousa 

ocorreu em 10 de julho de 1854. Ela é conhecida pelo pioneirismo cultural marcado pela 

fundação, em 1911, do jornal Imprensa do Sertão, criado por Genésio Gambarra. Esse 

compromisso com a questão cultural pode ser observado na forma como a narradora engendra 

 



 101

a ascensão econômica do cassaco13 Zé Mariano, baseada nos estudos, na habilidade de ler, 

escrever e contar: 

Zé Mariano e família saíram da vila operária, bairro essencialmente cassaco, 
de barracas de taipa apertadas como um ovo. 
A muito custo conseguiram arranjar uma das casas geminadas da Avenida A, 
ou seja, a “rua 16”, como é     popularmente chamada por ter esse número de 
chalés pertencentes à Inspetoria. 
Zé Mariano não é mais o retirante quase tuberculoso, de costelas de fora. 
E explica aos invejosos de que está cheio o mundo: 
Vocês se admiram de eu ter subido na estimação dos Chefes? Mas deviam se 
admirar era se eu ficasse lá embaixo, como minhoca. Trabalhava o dia 
interior sem pestanejar... não puxava conversa com ninguém...  assim fui 
dando, fui dando, até que um feitor arreparou em mim. E me disse: Zé 
Mariano você sabe ler? Tomei um susto, ele sabia o meu nome! Dei agora o 
primeiro livro, seu moço, sei conta pouca, mas sempre sei. Isso era num 
particular todo especial. Então ele me disse: você cale a boca, porque eu vou 
subir pra apontador e você... eu quero ver se consigo fazer de você gente. 
Gente eu já sou, seu moço, respondi meio espinhado. Como pai de família 
pode ser, mas não como “cava-terra”. E eu tenho pena de ver um cabra bom, 
assim, nessa miséria. Pois bem, seu moço, arrespondi, não seja eu que 
enjeite... Passou-se, passou-se e um dia tava eu feitor (MARIZ, 1994) 

É notório que a relação dos personagens de Ignez Mariz com o texto está repleta 

do desejo de construir novos conhecimentos. No romance, problematiza a divisão hierárquica 

do trabalho manual e intelectual, fazendo ver que numa sociedade letrada é um imperativo 

categórico o acesso à educação. Assim, a possibilidade de ascender economicamente aguça o 

desejo de Zé Mariano. Para isso, ele precisa saber escrever, ler, contar para alcançar o posto 

de feitor e “virar gente”, como um requisito necessário para transitar numa sociedade letrada, 

ou seja, para ser reconhecido como sujeito político, social, histórico; enfim, “ser gente”. É 

pertinente destacar a resistência desse cassaco. Ele não se cala diante do feitor, esclarece que é 

gente, ou seja, que é sujeito ativo, capaz de usar a palavra para fazer a sua defesa. 

De outra parte, a designação de Zé Mariano como feitor também dependia do 

                                                 
13 Conforme explicação da escritora num nota de rodapé  na p. 5: “mais ínfima das categorias de trabalhadores 

do Governo. Como os serviços de Estradas e Barragens se efetuam, quase sempre, distante de suas moradias 
habituais,os trabalhadores vencem a pé léguas e léguas a fim de os alcançar. Nas macas que trazem a tiracolo 
eles conduzem, não só a rede e a ração de ‘de comer’, como também os filhos pequeninos: nas nossas matas 
prolifera o cassaco, animal do tamanho de um gato e semelhante ao canguru pela bolsa que possui no ventre 
para condução dos filhotes. Por isso o espírito sertanejo, irremediavelmente humorístico, fez há anos a 
analogia que perdura”. 
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“favor” do seu chefe. Significa que não basta apenas saber ler, escrever e contar, mas também 

alcançar o Q. I., ou seja, “quem indique”, uma prática escandalosa que atravessa o tecido 

social do nosso país desde o período da colonização. Estudando a herança rural no Brasil, 

Roberto Schuwarz (2001, p. 33) observa que o favor  

[...] é, portanto, o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes 
classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note-se 
ainda que entre estas duas classes é que irá acontecer a vida ideológica, 
regida, em conseqüências, por este mesmo mecanismo. 

Com múltiplos nomes e maneiras, o favor percorreu e atingiu, no conjunto, a 

existência nacional, ressalvada sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força. 

Até mesmo profissões liberais, como a medicina, ou qualificações operárias. 

Do mesmo modo, como o profissional dependia do favor para alcançar um lugar 

no mundo do trabalho e exercer sua profissão, o pequeno proprietário dependia dele para 

garantir a segurança de sua propriedade; isso também ocorre com o funcionário público. 

Ainda segundo Roberto Schuwarz (2001), o favor é a nossa mediação quase universal – e 

sendo mais simpático do que o nexo escravagista, a outra relação que a colônia nos legara, é 

compreensível que os escritores tenham baseado nele a sua interpretação de Brasil, 

involuntariamente disfarçando a violência, que sempre reinou na esfera da produção. 

Ao destacar o favor na sua narrativa, Ignez Mariz denuncia que o favor é uma 

prática do capital comercial que gera a dependência da pessoa, a exceção à regra, a cultura 

interessada, a remuneração e serviços pessoais praticados no sertão. Não é por acaso, 

portanto, que Zé Mariano faz a analogia do cassaco com uma minhoca. Isso abre um espaço 

para a problematização da complexa rede das relações de poder desiguais na sociedade, pois 

se ele ficasse “como uma minhoca debaixo da terra” seria reduzido a mero objeto 

horizontalmente inferior aos outros indivíduos,“enterrado vivo”; ele se posta como um objeto 

que pode ser permutado, sem nenhum valor. A desvalorização existencial do cassaco são 

retratadas na cena em que  
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[...] depois da caçamba de um caminhão ter derramado a terra, o encarregado 
tratou de fechar a parte traseira, pro carro voltar pro barreiro. Ai, vinha outro 
caminhão andando pra trás. O encarregado não viu esse caminhão que vinha 
doido, por isso continuou fechando a traseira da caçamba. O que vinha 
andando  pra trás peitou com força no que tava parado, espremendo o 
miserável do cassaco. Um bocado de tripa saltou pra fora por um buraco... 
um horror! A coisa foi tão repentina que ninguém teve tempo de acudir. 
Correu tudo pra cima... mas a desgraceira já tava feita. 

É pertinente destacar a dimensão política da narrativa de Ignez Mariz, 

denunciando os acidentes de trabalho que foram silenciados ao longo da história da classe 

trabalhadora. A precariedade da condição de vida dos trabalhadores os deixa no mesmo 

patamar dos bichos:  

O pobre tinha os olhos tristes como carneiro quando leva paulada na cabeça 
e vira os olhos pra morrer...[...] 
Pela Madrugada morre o cassaco Zé Luiz. 
São Gonçalo continua sua vida dinâmica, como se nenhuma célula se 
houvesse desprendido de seu corpo de gigante. 
Que falta pode fazer na vida de um povo, miserável operário-cassaco? 
O egoísmo do mundo não o deixa pensar nas lágrimas que uma mãe pobre 
haja derramado tão dolorosamente como as mulheres endinheiradas o 
saberiam fazer. 
Nem do desamparo dos filhos que porventura ele tivesse. 
Nem do amor de esposa ou de amante que ele fatalmente deixou. 
E, talvez por tudo isso, não foi aberto inquérito a respeito da morte do 
cassaco Zé Luiz (MARIZ, 1994). 

 As comparações entre o cassaco e o animal são constantes em todo o romance de 

Ignez Mariz. Os olhos tristes de um carneiro é uma forma de isomorfia. Afonso Romano de 

Santanna (1990) explica que homem e animal se equiparam. A zoomorfização é um processo 

de degradação do homem. No caso de Ignez Mariz, ela utilizou essa técnica no romance para 

denunciar a exploração dos cossacos. Essa cena continua a acontecer hoje, no alto sertão da 

Paraíba como nas grandes cidades brasileiras. Apesar das mudanças recentes no mundo ainda 

continuam ocorrendo inúmeros acidentes de trabalhos. Quantos acidentes com trabalhadores 

são silenciados no cotidiano das fábricas e no mundo da construção civil?  

A análise desse romance segue na trilha da historiografia libertária, no sentido de 

reler o passado, com novos olhares, para valorizar e dar visibilidade histórica à população do 
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alto sertão da Paraíba, reconhecendo o poder e a resistência dessas pessoas, enxergando-as 

livres da pesada herança dos preconceitos sociais.  

  

 

3.4.2  Cenas das águas maternais de São Gonçalo 

 

No artigo, O lu(g)ar dos sertões, Gilberto Mendonça investiga  minuciosamente a 

origem da palavra sertão, de grande importância na compreensão da cultura brasileira, 

afirmando que, oficialmente, a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, é o primeiro 

documento a registrar a palavra sertão no Brasil, socializando a idéia de oposição entre o 

litoral e o sertão. Daí em diante, a palavra sertão aparece em diversos textos de escritores, 

cronistas, viajantes e poetas. Em linhas gerais, em Portugal e no Brasil, o vocábulo sertão 

designa o incerto, o longínquo, os descampados, as regiões tidas por inóspitas, de vegetação 

difícil. O termo sertão foi usado pelas pessoas do interior da África Portuguesa para designar 

mato longe da costa. Segundo ainda Gilberto Mendonça, o sentido da palavra sertão tem a ver 

com o interior das terras africanas cobertas de mato e nunca deserto grande, o desertão.   

Antes de contemplarmos a estação Experimental de São Gonçalo, podemos 

conhecê-la através da narrativa poética de Ignez Mariz. Assim, ao chegarmos pela primeira 

vez diante do açude de São Gonçalo, constatamos que já nutríamos um sentimento de 

familiaridade com aquela paisagem, confirmando o que diz Bachelard (1998), que os traços 

objetivos da paisagem são insuficientes para explicar o sentimento da natureza, se esse 

sentimento for profundo e verdadeiro. Não é o conhecimento do real que nos faz amar 

apaixonadamente o real.  A experiência da leitura do romance nos fez interagir com a 

sensibilidade de Ignez Mariz que desenhara aquela paisagem há muito tempo na nossa 

memória afetiva, tornando-se um elemento novo da nossa linguagem. Isso confirma o que diz 
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Bachelard: tudo o que é especificamente humano no indivíduo é logos.  

Significa que, ao recebermos uma imagem poética nova, sentimos seu valor na 

intersubjetividade. Nosso entusiasmo aumentou, quando identificamos o eco da voz de Janilto 

Andradre, fazendo uma intertextualidade com Bachelard, ao observar que a novidade da 

imagem poética coloca o problema da criatividade do ser falante. Todo leitor um pouco 

apaixonado pela leitura alimenta e reprime, pela leitura, um desejo de ser escritor. Quando a 

página lida é demasiadamente bela, a modéstia reprime esse desejo. Mas ele renasce. Seja 

como for, todo leitor que relê uma obra que ama sabe que as páginas amadas lhe dizem 

respeito.  

Trata-se de despertar, pela repercussão das imagens da narrativa, o despertar da 

criação poética na alma do leitor. É depois da repercussão que podemos experimentar 

ressonâncias, repercussões sentimentais, recordações do nosso passado. Nesse sentido, 

identificamos no açude de São Gonçalo “as águas femininas e maternais”, expressão utilizada 

por Bachelard, citando o estudo psicanalítico de Marie Bonaparte: “uma mãe imensamente 

ampliada, eterna e projetada no infinito”. Assim, o açude de São Gonçalo pode ser 

considerado um símbolo materno, uma lembrança inconsciente dos nossos amores da 

infância, desses amores que no começo se destinavam apenas à criatura, no primeiro plano, à 

criatura-abrigo, à criatura-nutrição que foi a mãe ou a ama-de-leite. Significa que o amor filial 

é o princípio ativo da projeção das imagens, é a energia revitalizante da imaginação, força 

infinita que se apossa de todas as imagens para colocá-las na perspectiva da condição humana 

mais segura: a perspectiva materna. 

A mãe que nos alimenta com seu leite, com sua própria substância, marca, com 

seu signo inapagável, imagens muito diversas. Estudando mais de perto tais imagens na 

literatura, podemos utilizar as aparências leitosas dos rios, lagos e açudes como metáfora do 

leite materno. Para a imaginação, todo líquido é uma água. Tudo que escoa é água. Toda água 
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é um leite. Toda bebida feliz é um leite materno, diz Bachelard, “As águas que são as nossas 

mães e que desejam tomar parte nos sacrifícios vêm até nós seguindo os seus caminhos e nos 

distribuindo o seu leite.” A água, como o leite, é um alimento completo. Assim, não fica 

difícil reencontrar naturalmente a imagem do açude de leite, do açude vital, do açude-

alimento: átomos gordurosos, apropriados à mole natureza do peixe, que abre a boca e aspira, 

alimentando como um embrião no seio da mãe comum. O alimento microscópico é como um 

leite que vem até ele. A grande problemática do mundo, a fome, tão presente na narrativa de 

Ignez Mariz, a grande fatalidade do mundo, pertence somente à terra; no açude, ela é 

prevenida, ignorada.  

A força documental de A Barragem  revela a ligação íntima entre literatura e 

história como um espaço possível de problematização da realidade e denúncia social, como é 

possível observar na conversa entre o cassaco Zé Mariano e sua esposa Mariquinha, sobre a 

refeição da família:  

Pra que mente, Mariquinha? Estou conhecendo. Os pobrezinhos ficaram sem 
jantar para eu só comer. Você pensa que me agrada com isso? Joca, 
Remédio, José... 
De dentro da “camaradinha”, do terreiro e até de sob uma cangalha sai gente 
para disputar o prato de comida. Cada qual que avance mais.[...] 
- Venha, minha filha. Eu queria lá encher barriga vendo meus filhos com 
fome! Você também, Mariquinha. Essa é boa. Com um menino na pança e se 
fazendo de rogada.... 
Em dois tempos o prato de feijão, com gorgulho e tudo, desapareceu. Os 
meninos lambem o beiço, com vontade de mais. 
Do pouco que lhe tocou, Mariquinha ainda repartiu, bolão na boca de um e 
de outro. 
Zé Mariano bebe às pressas um caneco d’água para enganar o estômago, 
enterra o chapéu de palha na cabeça e vai-se (MARIZ, 1994,  p. 10). 

Cenas como essa se repetem inúmeras vezes na narrativa de Ignez Mariz. O 

crítico literário Afonso Sant’Anna (1990), no livro Análise estrutural de romances 

brasileiros, adverte que toda repetição merece uma análise minuciosa, pois, geralmente, 

revela algum elemento importante do romance. A fome aparece na narrativa de Ignez Mariz 

com uma freqüência como se fosse assumir o lugar de um personagem. Provavelmente, é a 
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voz das pessoas marginalizadas do alto sertão da Paraíba. Voz que também quer resgatar a sua 

palavra autêntica, aliás, o seu grito, aliando-se ao histórico Grito dos Excluídos. É possível 

identificar a temática da fome em A Barragem com a narrativa de Carolina Maria de Jesus, 

em Quarto de despejo: diário de uma favelada: 

Achei um cará no lixo, uma batata doce e uma batata salgada. Cheguei na 
favela os meus meninos estavam roendo um pedaço de pão duro. Pensei: 
para comer estes pães era preciso que eles tivessem dentes elétricos. Não 
tinha gordura [...]. Os favelados aos poucos estão convencendo-se que para 
viver precisam imitar os corvos (JESUS, 1995, p. 37). 

Desse modo, é pertinente fazermos uma analogia entre as narrativas dessas duas 

autoras sobre a temática da fome. Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais, por volta 

de 1915. Trabalhou como empregada doméstica em São Paulo, onde, mais tarde, começou a 

catar papel e derivados no lixo para poder sobreviver e criar seus filhos. Numa ocasião em 

que o repórter Audálio Dantas foi fazer uma visita à favela onde Carolina morava, descobriu 

que ela possuía um diário. Homem sensível e comprometido na construção de um mundo 

menos desigual, conseguiu publicar o livro. Apesar de toda a riqueza, a obra de Carolina 

Maria de Jesus ainda não ocupou o lugar merecido no cenário brasileiro da nossa literatura.  

Maria Ignez Mariz e Carolina de Jesus, a exemplo de outras escritoras, denunciam 

a opressão do nosso sistema social excludente. A imagem do açude como metáfora do colo 

materno, da água como alimento, revela que os peixes, em oposição aos flagelados da seca, 

não precisam fazer nenhum esforço de movimento, nenhuma busca de alimento. O Açude é 

maternal, a água é um leite prodigioso, a terra prepara em suas matrizes um alimento tépido e 

fecundo, nas margens se intumescem seios que darão a todas as criaturas átomos gordurosos. 

Esta dimensão maternal da água se materializa na narrativa de Ignez Mariz através da 

construção da barragem de São Gonçalo, na medida em que proporciona trabalho para os 

operários alimentarem suas famílias.  

Diferente da água do mar, a água do açude é doce, aumentando assim a 
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equivalência com o leite materno. A lembrança do leite nutritivo, a lembrança do colo 

materno fica evidente nas páginas do livro A Barragem. Dos quatro elementos da natureza, 

somente a água pode embalar; esse traço do caráter feminino da água reforça a semelhança 

com uma mãe que, às vezes, até se sacrifica, como podemos ver no caso específico da 

referência literária de Ignez Mariz: 

Como se obedecessem a um só braço, horas a fio as picaretas rebrilham ao 
sol, parecendo de prata, ao longe, de tão brilhantes pelo contato com a terra. 
Terrão dura que só pedra, revolvida a custa de supremo esforço, levantando 
uma poeira de arrasar pulmões. Mas, em nenhuma daquelas cabeças pode 
passar um pensamento de enfado. Nem cansaço eles têm pretensão de sentir. 
Correndo o dedo pela testa, o suor cai no chão ou no peito do cassaco nu e 
reluzente. E o trabalhador continua satisfeito com sua tarefa, se agarrando a 
ela com afinco de um afogado que achasse afinal tábua de salvação 
(MARIZ, 1994). 

Esta cena da construção do açude retrata a união da água e da terra que resulta na 

massa. Segundo Bachelard, a massa é um dos esquemas fundamentais do materialismo. Na 

massa, a ação da água é fundamental. Obviamente, na criação da barragem de São Gonçalo, o 

cassaco poderá passar à natureza especial da terra, da farinha, do gesso; mas, no início de seu 

trabalho, seu primeiro pensamento é para a água. É a água que constitui seu primeiro auxiliar. 

É pela atividade da água que começa o primeiro devaneio do cossaco que une água, barro e 

amassa. Bachelard, citando os antigos livros de química, diz: “a água tempera os outros 

elementos”. Mais que o martelo, ela aniquila as terras, amolece as substâncias. E, assim, o 

trabalho do cossaco continua, quando consegue fazer penetrar a água na própria substância da 

terra esmagada, quando o barro bebeu a água e quando a água comeu o barro. Então, começa 

a experiência da ligação, o longo sonho da ligação. 

O poder que a água tem de ligar as substâncias, de formar vínculos íntimos, 

desenvolve a paciência do cassaco através do movimento da amassadura. Bachelard afirma 

que a água pura já é uma cola que liga os elementos, e tem uma matéria viscosa que a faz 

aderir à madeira, ao ferro. A água é uma cola universal. Também a mão do cossaco tem seus 
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sonhos, suas hipóteses. Ela ajuda a conhecer a matéria em sua intimidade. A mão do cossaco 

realiza o sonho da construção do açude, do sonho de progresso, confirmando que os 

verdadeiros trabalhadores são os que puseram “a mão na massa”. A mão dinâmica do cassaco 

que trabalha é a antítese da imagem do homem que precisa estender a mão, humilhado, para 

matar a fome. Esse aspecto nutritivo do açude de São Gonçalo reforça o sentido maternal e 

feminino das suas águas. 

Até aqui fica evidente que, para narrar a história cultural da população do alto 

sertão da Paraíba, Ignez Mariz lança seu olhar feminino na ótica das classes populares, 

optando pelos excluídos, uma iniciativa inovadora no contexto de outros romances 

regionalistas que seguem a perspectiva dos donos de engenhos, dos latifundiários, dos 

personagens considerados importantes. Assim, podemos compreender que o discurso de Ignez 

Mariz é precursor da nova história, como quer Michelle Perrot, que valoriza a classe operária, 

a mulher, o cotidiano, as crianças, os negros, historicamente excluídos da história oficial. Os 

fios da narrativa histórica se entrelaçam com os fios do discurso político. Como já foi dito 

anteriormente, A Barragem tem como pano de fundo do seu enredo a saga da construção do 

açude de São Gonçalo, a partir de 1932. Entram, na narrativa, os barraqueiros explorando as 

famílias dos operados flagelados, os funcionários autoritários do Escritório responsáveis pela 

construção da barragem, a compra de votos nas eleições, apesar da tentativa do doutor Oto 

Muniz em esclarecer que as pessoas do sertão não carecem somente de água, precisam 

igualmente de livros. 

A narrativa problematiza intensamente a ideologia da dominação/subordinação 

que reproduz a dependência das classes populares em relação ao poder dos políticos e 

latifundiários, mantendo-se a prática colonialista do “favor”. Tal prática cristaliza as relações 

de poder no tecido social, criando obstáculos para as mudanças necessárias. A opressão 

mantém as posições de subserviência da classe operária como algo natural, descolando a 
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dimensão da historicidade das relações de produção no sistema capitalista.  

Como é possível ver, a análise detalhada do romance em pauta abre o debate para 

inúmeros eixos temáticos, a exemplo da divisão social do trabalho, da memória da classe 

operária no alto sertão da Paraíba, da saúde da classe trabalhadora, da relevância da prevenção 

de acidentes de trabalho na zona rural. Tais eixos temáticos de A Barragem criticam o 

descentramento do sujeito e a dissolução da subjetividade. No livro em pauta, tal 

descentramento do sujeito ao nível da linguagem atinge o patamar da ironia, os cassacos e 

seus familiares apresentam níveis distintos de dissolução da subjetividade. Entretanto, é 

interessante como a romancista Ignez Mariz subverte a ordem social estabelecida e rompe o 

silêncio da população marginalizada, especialmente das mulheres sertanejas. 

 

 

3.4.3  Quando as mulheres sertanejas entram em cena 

 

No romance A Barragem, descrevendo a luta e a resistência da população do alto 

sertão da Paraíba, Maria Ignez Mariz tem o compromisso ético e político de destacar a função 

social e histórica exercida pelo elemento feminino, no interior de um cotidiano árduo. Esse 

olhar atento e preocupado em incluir as mulheres como protagonistas da história, revela uma 

atitude inovadora para a época, no contexto de uma sociedade patriarcal e conservadora. Para 

compreender melhor esse ambiente social, vamos centrar o nosso olhar em algumas 

personagens femininas que entram em cena no citado romance. 

 

 

3.4.4   Mariquinha: uma guerreira tecendo por trás dos panos 

 

Comecemos pela personagem Mariquinha, que encarna o modelo tradicional de 

mulher destinada exclusivamente aos papéis sociais de esposa e mãe. Ela entra em cena, 
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desde as linhas iniciais do primeiro capítulo, através da voz do marido, disciplinando o ritmo 

das suas ações: 

Incisivo como uma ordem o apito da casa-forte rasga o silêncio da 
manhãzinha. Após dez anos de quietude imperdoável o grande coração 
recomeça a palpitar, a difundir energia por todos os recantos do acampamento 
de São Gonçalo. 
Ninguém tem mais o direito de cochilar. 
Nem ninguém quer dormir não. 
Estremunhado, Zé Mariano salta da rede e começa o arremedo de toalete: 
pega um caneco, mete-o no pote sustentado por tripé no canto da parede, 
esfrega os dentes com o indicador, passa a mão molhada pela cara. 
Avia Mariquinha, ande depressa. 
O cheiro já lhe chegou do vão que serve de cozinha. 
Numa xícara de louça mal-casada com pires velho de ágata a mulher traz o 
café que ele bebe de dois goles. 
Não misturado com leite, como nos bons tempos de inverno, mas uma bebida 
fraca, a desenxabida garapa, que mal dá para enganar o estômago (MARIZ, 
1994). 

A cena em tela mostra, dentre outros aspectos, como a construção do açude 

revitalizou aquela população que tanto deseja trabalhar. Dormir na rede é um costume dos 

sertanejos. Os objetos utilizados pelo operário para fazer o arremedo de toalete revelam a 

precariedade do seu estilo de vida. Ele não tem água encanada em casa, pega o caneco; não 

tem escova de dente, esfrega-os com o dedo indicador; com pouca água, o banho é reduzido a 

passar a mão molhada pela cara. 

 Apesar da condição material de vida ser insuficiente, o sertanejo marca com 

distinção o seu lugar de patriarca, o dono da casa que detém o poder. Mariquinha não tem 

voz, ela é anunciada pelo chamado do marido, ou seja, encarna o papel da subserviência: um 

ser a serviço do outro, feita para obedecer ordens e calar. Essa personagem reflete a condição 

das mulheres como elementos quase marginais, no alto sertão da Paraíba, onde os maridos 

falam pelas mulheres.  

O lugar de submissão de Mariquinha é delimitado em múltiplas cenas do romance, 

confirmando que “Mariquinha, no que pode ser, é a cópia decalcada do marido. Zé disse, Zé 

aconteceu. Até quando lhe perguntaram a idade dos filhos fica dependurada dos lábios de 
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Zé...[...].” (MARIZ, 1994). 

O outro papel assumido como uma devoção é o de mãe, uma mãe quase santa, que 

faz inúmeros sacrifícios para poder criar os filhos: 

O estafar resignado de Mariquinha, debruçada dia e noite sobre aquela máquina, visto 
por a economia acima de tudo, até de sua própria saúde. 
Dizem que a fêmea do lacrau, quando possui filhos pequeninos, deixa-os em cima de 
seu corpo a chupá-la, até que morra, e eles, crescidinhos, passam a viver por si 
mesmos. 
Melhor que isto faz a mãe sertaneja. Com os filhos criados, ela inda se compraz em 
lhes dar o melhor de suas energias. E mesmo sabendo que vai morrer, ela tem filhos, 
porque jamais se compenetrará de que sua vida possa valer mais que a dos seres 
pequeninos que Deus lhe confiou. 
Mariquinha se dá aos poucos, em holocausto, à sua família. 
Quer ter o prazer de que todas as peças do enxoval de sua filha lhe passem pelas mãos 
grosseiras. Pobres mãos dedicadas que viveram toda a vida a trabalhar para aqueles 
que moraram sempre ali pertinho, dentro do seu coração [...] (MARIZ, 1994). 

É possível constatar o alto nível de doação de Mariquinha, debruçada sobre a 

máquina. A comparação com a fêmea do escorpião, conhecido no sertão como lacrau, faz eco 

na lenda do pelicano, uma ave, geralmente, de coloração cinzenta com parte das penas do 

dorso marginadas de pardo-escuro, parte da cabeça branca. Diz a lenda que os pelicanos, 

quando não encontram comida, dão suas próprias vísceras como alimento para os seus 

filhotes.  

De outra parte, as mãos grosseiras de Mariquinha estão desgastadas, 

provavelmente, pelas inúmeras atividades realizadas na máquina, no fogão, no tanque, no 

roçado que deixaram as marcas do trabalho árduo nas mãos dessa mãe. Jean Chevalier, 

sublinha que, na ocasião dos sacrifícios, em Xipe Totec, o sacerdote, vestindo-se com a pele 

das vítimas esfoladas, não podia enfiar nela os dedos. A pele dos esfolados era então cortada 

na altura do punho e a mão do próprio sacerdote aparecia, separada do macabro vestuário que 

o cobria. Esse detalhe visual podia ser, portanto, suficiente para fazer da mão o símbolo do 

conjunto e rematar o rito de substituição próprio do sacrifício.  

Provavelmente, Maria Ignez Mariz utiliza múltiplas vezes a linguagem das mãos 

como um mecanismo de dar visibilidade e valorizar a força de trabalho da população do alto 
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sertão da Paraíba. No caso específico das mulheres, as mesmas mãos grosseiras que trabalham 

na agricultura também dominam o conhecimento da arte secular dos trabalhos manuais das 

costureiras, fiandeiras, tecelãs, rendeiras como aparece nesse fragmento do romance: 

“Mariquinha aplica biquinho estreito na manga de uma camisola. É a última peça do terno de 

opalina azul, enfeitado com a renda que Remédio fez na almofada.” (MARIZ, 1994). 

Apesar de Mariquinha ter sido educada dentro de um sistema conservador, no 

tempo em que “se amarrava moça no pé do fogão”, ou seja, no tempo em que a pessoa do 

sexo feminino, desde muito cedo, era treinada para exercer atividades exclusivamente dentro 

de casa. Desse modo, Mariquinha não tinha o direito de sair daquele espaço privado do lar, 

especificamente da cozinha, colada no fogão. Era educada para repetir a trajetória de tantas 

outras mulheres empobrecidas e anônimas do alto sertão da Paraíba. Entretanto, a 

protagonista começa a sonhar com outras possibilidades de ser mulher. A novidade 

engendrada no romance é o esforço que ela faz para que sua filha, “Maria dos Remédios”, 

possa freqüentar a escola, aprenda a ler e a escrever, diferente dela que depende dos outros 

para escrever ou ler uma carta: 

Zé Mariano se levanta da rede, enterra o chapéu na cabeça e sai para a rua. 
Mariquinha chama pela filha, eternamente na casa da vizinha. 
Vai ali no barracãoseiro e traga uma folha de papel de carta bom, um 
envelope, um tinteiro e uma pequena pena, tudo novo. 
Pra que, mamãe? 
Não se incomode. 
Quando a filha chega, vexada para se desocupar e ganhar o mundo de novo 
Mariquinha, sem nenhuma pressa, vai ditando uma carta bem longa, 
historiando todo o infortúnio da Seca, a melhoria de agora, as esperanças do 
marido no aumento. 
E termina: “é a minha filha Remédio quem escreve a tu, irmão do meu 
coração” (MARIZ, 1994). 

É pertinente destacar nessa cena que Mariquinha era dependente do marido até 

para ler e escrever uma carta. Entretanto, ela educou a filha para a liberdade, o que é 

interessante, pois uma mulher, que não teve estudos, desenvolveu habilidades suficientes, 

criando condições favoráveis para sua filha estudar, aprender a ler, escrever e viajar para 
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outras cidades em busca de trabalho. Isso revela a quebra do ciclo vicioso do papel de mulher 

destinado somente para ser esposa e mãe. Isso fica evidente na frase: tudo novo! É uma nova 

maneira de ser mulher, destacada no final da carta avisando: foi a minha filha quem escreveu. 

Entretanto, vale destacar que, para Remédios desfrutar de uma educação libertária, 

Mariquinha enfrentou os preconceitos de Zé Mariano, argumentando que menina não 

precisava ir à escola, não deveria brincar na rua nem na casa dos outros. No entanto, a menina 

não só estuda como vive eternamente na casa da vizinha. Isso revela que, apesar de o poder 

socialmente ter permanecido nas mãos dos homens, durante séculos, as mulheres sempre 

descobriram maneiras sutis de ultrapassar os obstáculos e transgredir as leis mesquinhas do 

sistema patriarcal. O gesto sutil de burlar o poder, a estratégia utilizada pelas mulheres para 

lançar mão e também obter o poder legitimado ao universo masculino, a crítica literária 

feminista Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994) chama de “tecer por trás dos panos”.  

Essa preocupação de Mariquinha de “tecer por traz dos panos” confirma o 

compromisso de Maria Ignez Mariz em construir uma personagem feminina apresentando 

traços de resistência, com o desejo subversivo de aprender a ler e escrever, na busca da 

liberdade.  

A conquista da autonomia passa necessariamente pelo território poderoso da 

educação, na trilha da Pedagogia da Autonomia, como quer Paulo Freire, que não fala do 

poder como uma entidade abstrata, mas como uma prática que se conquista e se exerce 

através de estratégias que geram conhecimento, que visam a uma produção e não, apenas, 

como resultado da luta de classes.  

No caso específico de Mariquinha, o processo de sujeição, culturalmente, o treino 

socializador e o conhecimento que lhe foi dado serviu para introjetar preconceitos de 

inferioridade, de submissão e de subserviência, de modo que o seu adestramento funcionou 

para produzir um conhecimento que consistiu em tornar-se obediente, praticando um modesto 
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silêncio. Entretanto, ela educa a filha com direito a falar, a defender a sua própria opinião, 

enfim, Maria dos Remédios foi educada para conquistar e exercer o poder.  

 Historicamente, o poder que perpassa o processo de socialização das meninas 

produz os preconceitos de inferioridade em relação à mulher, reforçado na família e na escola, 

que transmitem valores que funcionam para formar um determinado jeito de ser mulher. Sob 

essa leitura, Mariquinha denuncia a mulher como classe oprimida, ao mesmo tempo em que 

reivindica uma sociedade mais justa, onde sua filha possa ter os mesmos direitos que os 

meninos, ou seja, a educação como meio eficaz de promoção feminina. Esta é, sem dúvida, 

uma proposta avançada para a época: a educação deveria ser dirigida a todas as mulheres, 

incluindo, nesse caso, as empobrecidas, como meio de oferecer-lhes maiores possibilidades, 

proclamando a necessidade da educação para as mulheres das classes populares. 

Assim, as personagens femininas, ao valorizarem as letras, espaço 

tradicionalmente destinados apenas aos homens, sinalizam as históricas desigualdades nas 

relações de gênero. Tanto Ignez como Mariquinha se encontram num momento crítico da 

história do contexto de vida da mulher sertaneja, promovido por preconceituosas e injustas 

desigualdades sociais, pela consideração das diferenças de sexo e pelas múltiplas implicações 

das questões de gênero, problematizadas no corpo mesmo da representação ou construção 

simbólica. Esse disciplinamento é um meio de exercício do poder colocado em prática no 

processo de socialização, de modo a controlar os corpos das meninas, seus movimentos, suas 

posições, sua forma de apresentar-se, visando a fabricar corpos adequados a fins produtivos, 

como adverte Foucault (1977): “A disciplina fabrica corpos submissos e exercitados, corpos 

‘dóceis’ [...] a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos e utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)”. 

Isso vem reforçar a idéia defendida por Heleieth Saffioti (2004) de que gênero, 

classe e etnia são construídas simultaneamente ao longo da história, categorias integrantes da 
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organização social e da identidade pessoal. Ela defende uma visão de indivíduo, explicando 

que cada pessoa é a história de suas relações sociais, e a totalidade formada pelo corpo, pelo 

intelecto, pela afetividade, pelo caráter do Eu que entra em contato com o Outro. Nessa 

direção, os seres humanos só podem ser adequadamente entendidos nas suas relações com 

outros seres humanos. Deste ângulo, a pessoa é entendida como um ser relacional e histórico.  

Diante dos conceitos de Helleith Saffioti, vale ressaltar a atualidade do 

pensamento de Ignez Mariz. Através do romance de variado assunto e gênero, mostra 

sensibilidade e lucidez, ao abordar, não só os costumes e a cultura das pessoas do alto sertão 

paraibano, mas a resistência da classe operária, as estratégias de sobrevivência, a educação da 

mulher e a luta pelos seus direitos. 

Por isso, a personagem de Mariquinha constitui um ponto-chave pois encarna, no 

seu estado de miserabilidade da identidade pessoal e social, grande parte das mulheres das 

classes populares na Paraíba, como também no Nordeste e no país. Sem acesso a qualquer 

bem de produção, à cultura de bens materiais e intelectuais, essa personagem vive na mais 

completa miséria, sofrendo as dificuldades da seca. A escritora problematiza a questão dos 

papéis sociais da mulher, detectando preconceitos e censuras, que causam frustrações e 

retrocessos no percurso das opções por comportamentos e atitudes a serem assumidas pela 

mulher numa sociedade fechada e altamente codificada, sem, contudo, assumir o papel de 

vítima; ao contrário ela conquista o poder de mudar a educação de sua filha, tecendo novas 

possibilidades de educá-la. 

 

 

3.4.5  Maria dos Remédios: um elemento feminino de transgressão 

 

Maria dos Remédios é uma adolescente que rompe com estereótipos, analogias e 
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esquemas já elaborados e, culturalmente, destinados às meninas sertanejas: cuidar dos irmãos 

mais novos, cozinhar, lavar, costurar, enfim, assumir as tarefas tidas como femininas. A 

beleza da menina de 12 anos começa a chamar atenção dos rapazes do acampamento: 

Maria dos Remédios, a mais velha, quando viera “retirada”, davam-lhe doze 
anos de idade, mas contava quatorze. 
Isso a mãe garante, embora não saiba patavina de conta.[...] 
Remédio deu-se bem com os “pirões” do Barracão. 
Não que seja gorda, mas está outra, cheiinha, como lhe diz a mãe contente. E 
bonita, com o seu tipo estranho de morena de olhos verdes e cabelos 
castanhos com tons de ouro. 
Apenas conserva uma reminiscência da seca, os olhos arroxeados, de menina 
que passou fome demais (MARIZ, 1994, p. 47). 

Ela vai à luta, enfrentando os olhares de censura do acampamento, troca as 

mangas compridas e o convento por festas, namoros e viagens. Numa das viagens para Recife, 

é possível observar o jeito digno da jovem sertaneja de lidar com as perguntas indelicadas da 

tia:  

Que idéia foi essa de botarem um nome tão esquisito, minha filha?  Pergunta-
lhe a tia. 
Mamãe quase morre de mim, e fez uma promessa a Nossa Senhora dos 
Remédios, a padroeira de Sousa, para botar o nome dela se eu fosse mulher e 
a Santa é minha madrinha também. Pergunta-lhe a tia (MARIZ, 1994, p. 48). 

Além disso, a tia reprova o vestido, as roupas e os sapatos de Remédio. O tio entra 

em cena e diz: 

Hoje você não pode sair, Remedinha, porque os seus vestidinhos são muito 
simples, aqui para Recife. Amanhã Julita irá comprar uns bons, depois você 
mesma escolherá os sapatos. O dinheiro que seu pai me deu dá para tudo isso. 
A menina compreende a intenção do tio. Seu pai tinha lá dinheiro para lhe 
dar! Aquilo é pura delicadeza... Não a quer ver humilhada diante das primas. 
Lança-lhe um olhar de enternecido agradecimento... 
Sim senhor, titio. Nem eu queria sair hoje. Estou tão cansada! (MARIZ, 1994, 
p. 53). 

 

Mas não eram apenas as roupas e os sapatos diferentes, Remédio ficava 

observando o conforto nas moradias da capital:  

Duas poltronas e um porta-chapéu de luxo, enquanto nas casas sertanejas, 
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como se obedecessem todas a vontade de um mesmo arquiteto, são de altura 
descomunal e salas sem forro. Mesmo cheios de móveis, nos parecem vazias 
de qualquer coisa... Dão o calor como responsável pelo nascimento desses 
aleijões de arquitetura. Acostumada em dormir em salas nuas, no Rancho-
Doce ou no acampamento, Remédio se encanta com aquele quarto cor de 
rosa, adornado de espelhos e cortinas.Vem a mente o da Bela Adormecida 
no bosque que D. Eudócia uma vez lhe descreveu (MARIZ, 1994, p. 63). 

As idéias de Remédio revelam uma jovem atenta, crítica e que, ao comparar o 

mundo urbano com a sua aldeia, pontua as diferenças nos estilos de vida, na moradia. 

Entretanto, mesmo morando no alto sertão, a sua infância também é habitada pela força 

poderosa dos contos de fadas, reforçando a idéia de universalidade dos clássicos infantis que 

percorrem os diversos cantos do mundo alimentando o imaginário das crianças. Marina 

Warner abre o capítulo do livro Da Fera à Loira: sobre contos de fadas e seus narradores 

com uma narrativa proveniente do Quênia que ressalta a força enorme que os contos têm:  

Enquanto a mulher de um homem pobre vendia alegria e saúde, a sultana no 
palácio emagrecia e se tornava mais triste a cada dia. O sultão chamou o 
homem pobre e exigiu saber o segredo da felicidade de sua mulher. “É muito 
simples”, replica este. “Alimento-a com a carne da língua”. O sultão ordenou 
que buscassem todas as línguas que o dinheiro podia comprar – línguas de 
boi, de carneiro, de cotovia. Entretanto, a triste sultana continuava a 
definhar. Então ele mandou preparar a liteira e fez a sultana trocar de lugar 
com a mulher do homem o pobre. Imediatamente ela se revigorou, tornando-
se a imagem da saúde: mais robusta, rosada, alegre. Enquanto isso, no 
palácio, sua substituta começou a definhar, tornando-se em pouco tempo tão 
esquálida e infeliz quanto a antiga rainha (WARNER, 1999, p. 97). 

Essa narrativa mostra que a carne da língua com que o homem pobre alimentava 

sua esposa não era material. Eram contos de fadas, histórias, anedotas: alimentos transmitidos 

pela fala, embalados em linguagem. Ao recusar o silêncio, ele afugentava a melancolia. Ouvir 

histórias alimenta e revigora as mulheres – e não exclusivamente as mulheres, sugere a fábula 

queniana,mas também outros tipos de pessoas, inclusive sultões, ou seja, o poder revitalizante 

dos contos de fadas é universal, atravessa o gênero, a geração, as etnias e as classes sociais. 

Assim, a entrada da Bela Adormecida no romance A Barragem é uma forma de recriar o 

mundo de Remédio segundo a imagem do desejo, o que a leva longe, além de si mesma. 

Remédio vai à luta, refaz o modelo estereotipado de menina obediente e ultrapassa 
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os limites estabelecidos para o comportamento de uma moça bem educada, transgredindo 

todos os costumes da época, identificando-se nesse aspecto com a própria Ignez Mariz. 

Aprende, na convivência com as primas de Recife que precisa estudar mais, encontrar um 

bom emprego, desenvolve um hábito culturalmente associado ao universo masculino: ler 

jornais, como é possível ver na abertura do capítulo vinte e dois: 

Remédio vira e revira o jornal. E o povo que dizia tanto, ser impossível um 
mensário aqui! Ela engole até os reclames, letra por letra. Sim senhor! São 
Gonçalo está de parabéns. O Esportivo dá notícia de tudo. Os artigos, porém, 
são assinados com pseudônimos. [...] 
Acabou-se de ler o primeiro jornal que possuiu a promissora vila operária de 
São Gonçalo, que será em breve uma das mais prósperas cidades do interior 
paraibano (MARIZ, 1994).  

 

 

3.4.6   D. Eudócia: a mestre-escola da aldeia 

 

Na abertura do quarto capítulo, entra em cena D. Eudócia:  

Remédio vai agüentando com custo a terrível mestre-escola da aldeia, a 
ilustre D. Eudócia. Autoritária, mandona. O povo apelidou-a professora 
d’água doce, porque é daqui mesmo. Essa expressão faz com que ela suba ao 
sétimo céu da ira.   

A professora assume a postura rigorosa do tempo do castigo e da palmatória. Pelo 

visto, as alunas detestavam o seu jeito de ser, uma vez que, o modo como a mestra-escola 

exerce o poder é, extremamente, autoritário. Modelo de professora eficiente daquela época, 

um tipo de professora policial que Paulo Freire tanto critica, mas que, em pleno século XXI, 

às vezes, ainda encontramos um resquício da sua presença em algumas escolas.  

Não é por acaso que a educação das mulheres é defendida no romance A 

Barragem. Trata-se de uma narrativa nova e desobediente, que segue na mesma esteira de 

Eudésia Vieira e Ezilda Barreto, onde se entrecruzam gestos e olhares de reconhecimento não 

somente das mulheres, mas dos operários e do cotidiano tantas vezes excluídos, abalando a 
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solidez canônica, como revela Padilha (2000, p. 10): 

A desconstrução assim posta em marcha acaba por abalar a solidez canônica. 
Não deixando embora de existir, o discurso canônico se vê obrigado a 
abandonar as arrumadas saletas e o brilho das salas principais, para escancarar 
os escuros porões e/ou as fundações já carcomidas pelo tempo, em última 
instância o agente facilitador para que se efetive uma proliferação de outros 
elementos produtores de sentido. Desventram-se os subterrâneos sempre 
trancados a sete chaves pelo “proprietário”, ou seja, pelo colonialismo cultural 
dominante. 

Ainda estão na margem romances que retratam a luta da mulher pelos estudos e 

para entrar no mundo do trabalho. Por isso, a escolha de Ignez Mariz de tirar do esquecimento 

as mulheres sertanejas da Paraíba, tornando-as protagonistas do seu livro, é um gesto político 

de resistência pelo qual se pode comprovar a paixão secular da mulher pelo conhecimento, 

pelo desejo de saber. Personagens femininas que dominam o universo das letras, a exemplo da 

professora D. Eudócia, geralmente, entram em cena na maioria das narrativas de autoria 

feminina. 

 Na dimensão política das reivindicações, Maria Ignez mostra a mulher entre os 

novos rumos trazidos pelos movimentos emancipatórios liberais, mas atrelada ainda aos laços 

fortes de uma tradição calcada no exclusivismo dos seus papéis sociais domésticos. O 

pensamento da escritora paraibana ultrapassa as fronteiras tradicionalmente destinadas às 

mulheres na sociedade, especificamente na literatura. Não há dúvida de que o romance, 

portanto, além dos elementos históricos, traz à tona muitas pistas sobre o debate da época em 

torno das questões de gênero, classe e exclusão, como esclarece Heleieth Safiotti: 

A construção do gênero pode, pois, ser compreendida como um processo 
infinito de modelagem-conquista do seres humanos, que tem lugar na trama 
de relações sociais entre mulheres, entre homens e entre mulheres e homens. 
Também as classes sociais se formam através das relações sociais 
(SAFIOTTI, 1992, p. 21). 

 Desse modo, o indivíduo precisa ser analisado dentro do seu grupo e das suas 

circunstâncias, a fim de que se possam compreender as influências que sofreu das idéias e dos 

interesses vigorantes naquele dado contexto histórico. 
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Assim como, sob um aspecto, um mundo de mudança e de progresso abriria 
oportunidades de melhora social e profissional de uma geração para a 
seguinte, poderia, igualmente, ensinar aos homens e mulheres que sua vida 
não estava limitada a ser uma réplica da de seus pais (MARIZ, 1994, p. 275). 

 

 
3.4.7  Sá Zephinha: a fiandeira incansável que puxa e corta os fios da vida  

 

Sempre que Mariquinha ou outra mulher de São Gonçalo está “em dias” de parir, 

entra em cena a persona de Sá Zephinha, parteira que trouxe ao mundo tantos meninos e  

meninas que um caminhão não daria pra levar todos. A sacola dos utensílios de parteira tem 

para Sa Zephinha o mesmo valor que o fuso tem para a fiandeira. O fuso, utensílio-

instrumento da fiandeira, foi o primeiro a simbolizar a lei do eterno retorno.  

Na mitologia grega, as Moiras são três fiandeiras que fundam o mundo feminino, 

na medida em que ele é representação da periodicidade, da renovação, da transformação, da 

ruptura e do nascimento. No fuso ou na roca, elas fiam o destino das pessoas. O fio do destino 

nasce do mistério, porque ninguém sabe onde nem quando as fiandeiras divinas fazem seus 

trabalhos. Por isso, as parteiras são comparadas às Deusas-Fiandeiras que puxam e cortam o 

fio da vida, detendo um enorme poder.  

As parteiras também têm muita importância na nossa formação cultural como 

portadoras da oralidade de nossa humanidade, socializando inúmeras histórias na hora em que 

estão fazendo um parto. Sobretudo quando este é delicado, difícil, então elas recorrem ao 

poder secular das palavras. Contar uma história ou cantar uma canção serve para aliviar as 

fortes dores da mãe; as palavras, assim, funcionam como bálsamos revitalizantes, como quer a 

psicanalista Clarissa Pinkoas Estes (1994): “Apesar de algumas pessoas usarem as histórias 

apenas para diversão, no seu sentido mais antigo as histórias são uma arte medicinal.” 

No romance A Barragem, a parteira Sá Zephinha, aos 13 anos, começou a 
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profissão, ajudando a mãe. Aprendeu com ela a arte secular das propriedades dos remédios 

caseiros, descobrindo as propriedades das plantas medicinais para fazer as conhecidas 

garrafadas medicinais. Essa personagem da parteira é uma referência importantíssima da 

memória das mulheres que cuidam da saúde e da vida de tantas outras pessoas no alto sertão 

da Paraíba.  

Sá Zephinha é considerada uma fiandeira peregrina, que não tem dia nem hora 

para trabalhar, pode ser chamada a qualquer hora da noite para fazer um parto. Pela 

importância da função que exerce, tornou-se uma mulher extremamente respeitada na aldeia. 

Todas as crianças que ajudou a nascer a chamam de mãe. O respeito e o reconhecimento pela 

figura da mulher parteira podem, ainda hoje, ser observados em algumas comunidades do alto 

sertão da Paraíba.  

Através da interação com a comunidade de Sousa, recebemos o convite do Centro 

de Estudos do Negro – CEN/ Sousa, para socializar numa palestra alguns resultados desta 

pesquisa no I Fórum de Educação e Cultura Afro-Brasileira. Nesse evento histórico, tivemos a 

oportunidade de conhecer D. Inez, uma parteira afrodescendente que, assim como Sá Zephina, 

também já pegou muitas crianças e puxou muitos cordões de existência, confirmando que 

articular literatura e história pode resultar numa síntese iluminadora que permite perceber 

melhor a sociedade brasileira.  

No caso específico desta pesquisa, o binômio literatura e história promove o 

encontro entre duas parteiras, Sá Zephina, a personagem do romance A Barragem e D. Inez, a 

parteira histórica que vive neste começo do século XXI no alto sertão da Paraíba. Ela nasceu 

em Sousa. Filha de Honorina Soares de Oliveira e Francisco Carlos de Oliveira. Começou a 

sua vida profissional como lavadeira. Depois, conseguiu um trabalho como auxiliar de 

serviços gerais no Hospital e Maternidade de Sousa. Em suas atividades, gostava de observar 

os trabalhos das médicas, dos médicos e da equipe de enfermagem. Em pouco tempo, já 
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estava desenvolvendo suas primeiras experiências como parteira.  

Desse modo, a personagem construída por Ignez Mariz encontra um eco na 

personagem histórica de D. Maria Inêz Santana, que, por sua vez, faz parte de uma rede 

significativa das parteiras do Brasil, como D. Maria Laura Nascimento dos Santos. Ela nasceu 

em Salvador, Bahia, onde, ainda criança, escolheu a profissão de parteira. Militante do 

Movimento Sindical de Saúde de Mulheres Negras, é diretora do Sindicato das Parteiras e 

Enfermeiras-Obstetrizes do Rio de Janeiro. No artigo História de uma parteira, ela narra 

fragmentos de sua vida: 

Acabei me tornando bem conhecida e muita gente me procurava. Meu pai 
fez uma placa com meu nome e colocou na porta de casa. As pessoas vinham 
me chamar a qualquer hora do dia ou da noite. Eu ainda não havia 
completado 25 anos, mas não tinha tempo para me divertir, como as minhas 
amigas. Fazia um parto atrás do outro, depois de um tempo, todo mundo 
trazia as crianças para eu batizar. Não posso reclamar da minha profissão – 
sempre tive sucesso (SANTOS, 2000, p. 221). 

De acordo com o exposto, é inquestionável o valor sociológico do romance 

regionalista de Maria Ignez Mariz, pelo potencial de ampliar as vozes de mulheres que vêm 

contribuindo significativamente para a nossa história cultural. Entretanto ainda precisamos 

reconhecer mais a relevância das mulheres parteiras e das práticas comunitárias do saber 

acumuladas e repassadas de geração a geração. É pertinente citar a iniciativa de Suely 

Carvalho, Dayse Reis e Ivete Lourenço, coordenadoras da Organização Não-Governamental 

Cais do Parto, Centro Ativo de Integração do Ser, que treina parteiras tradicionais com os 

métodos de assepsia e detecção de problemas pré e pós-natais e de parto. A ONG promove 

cursos nas regiões Norte e Nordeste.  

A Cais do Parto procura estimular a categoria a criar associações, para que as 

parteiras possam se articular politicamente e conquistem o reconhecimento do seu trabalho 

como profissão, por meio da Rede Nacional de Parteiras Tradicionais, que distribui 

informações entre 4000 parteiras.  
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As integrantes da Cais do Parto treinaram parteiras em 93 municípios brasileiros. 

Na região de Caruaru, Pernambuco, onde a Cais do Parto realizou um trabalho experimental 

com a maioria delas, a mortalidade materna diminuiu 30%.  

 De acordo com o exposto até aqui, não fica difícil perceber que a narrativa de 

Maria Ignez se abre para o complexo social e coletivo, não raro se transmutando num discurso 

sociológico, delimitando a interface da literatura e da história. Com ela se permite ler, através 

de seu romance regionalista, uma Paraíba na perspectiva da mulher, das parteiras, do 

cotidiano e dos operários, o que a torna uma precursora do discurso de Michelle Perrot, ou 

seja, da História oficial a mulher, os operários e o cotidiano foram excluídos. O romance A 

Barragem continua ecoando, em pleno século XXI, nas vozes femininas que cantam a 

coragem e a resistência da mulher sertaneja, a exemplo deste fragmento do poema Severina 

das Águas, da poetisa Agostinha Vieira de Mello (2002): 

Não sei se no sonho ou no pó 
dei de cara com Severina 
com sua sina peregrina 
de nordestina franzina 
E de quase tudo de retirante retirada. 
Mesmo assim, tão flor de secas 
 
Percebi-a cheia, bem cheia. 
Falou-me bem sem graça: 
“To perto de descansar”. 
(em nordestês, to perto de parir). 
[...] 
Olhei para ela. Aflorou num tom entre surpresa e comovida: 
A bolsa estourou. Olhe as minhas ÄGUAS. Chegou a minha hora”. 
A hora de Severina das ÁGUAS, cachoeira! 
 
Não demorou muito. Vieram várias vizinhas amigas, 
Comadres vividas, gastas, solícitas e ajudadeiras. 
(samaritanas de muitos poços) 
[...] 
Severina-aventura 
Eco-larguras 
Que sai de eco-aperturas. 
Aventurança 
Ensinança 
Chegança 
Mudança 
Aliança 
Festança Esperança! 
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Fica evidente o diálogo de Agostinha Vieira de Mello com a literatura consagrada 

de João Cabral de Mello. A tragédia e o escândalo da pobreza nordestina é a temática do Auto 

de Natal pernambucano de João Cabral de Melo Neto. Lucila Nogueira, em tese de doutorado 

(UFPE), chama a atenção para este fato, que no Auto de Natal cabralino, o nascimento do 

Cristo divino assume a condição de um fato realista, pois o sentido sobrenatural do Messias é 

desconstruído para reforçar a idéia humanista que vem se adequar, do ponto de vista social, à 

utopia, instaurada a partir da celebração do pastoril. Este, uma forma popular que vem 

traduzir a vontade coletiva de melhores dias, quebrando a dramaticidade do quadro em que 

Severino meditava sobre o suicídio. Eliminando o aspecto propriamente religioso, João Cabral 

introduz a crítica contundente aos sistemas que permitem a miséria, e oferece ao mundo um 

retrato de Nordeste sem qualquer engano mistificador.  

O poeta pernambucano renova a mensagem natalina à medida que o povo pobre 

do Nordeste passa a figurar no pastoril com seus mocambos. Passando sua infância e 

adolescência na zona da mata pernambucana e no Recife, João Cabral de Melo Neto conheceu 

bem o festejo natalino e o utilizou de modo a que sua ideologia a favor da pobreza lhe 

retirasse os adereços superficiais, reconduzindo-o à pobreza inicial do menino nascido numa 

manjedoura sob a lapa na Galiléia. Como se essa pobreza tivesse ficado esquecida ao longo 

dos séculos, João Cabral a traz de volta, situando-a nos mangues do Capibaribe. Retira o 

sentido meramente piedoso do presépio e o sentido licencioso do pastoril de ponta-de-rua, 

incorporando ao seu auto pernambucano o teor de denúncia social, explica Lucila Nogueira.  

A criança sendo magra, pálida, franzina e guenza, já nasceu com efeitos da 

subnutrição da mãe possuindo, contudo, a força de sua natureza humana, celebrada pelo poeta 

pernambucano em seu humanismo sartrianamente existencialista, refazendo o conceito de 

beleza: 
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E o conceito de beleza é desconstruído por esse contato com os limites da 
miséria humana, configurando um objeto novo na lírica nordestina: pois, na 
medida em que rompe o dejá-vu provinciano colonizado, ergue uma alegoria 
irônica da realidade social nordestina, que, pela fidelidade ao retratar uma 
visão radical do sujeito coletivo, termina por representar toda e qualquer 
injustiça e desigualdade de qualquer parte do mundo. A criança que nasce é 
um futuro pescador do mangue ou um futuro operário do Recife. ( 
NOGUEIRA, 2001, p. 592). 

João Cabral de Melo Neto retrata no 15º quadro quando começam a chegar as 

pessoas a cantar o louvor dos presentes que ganha o recém-nascido. 

Minha pobreza tal é 
que não trago presente grande: 
trago para a mãe caranguejos 
pescados por esses mangues; 
mamando leite de lama 
conservará nosso sangue. 

 
 

O poeta pernambucano substitui as ofertas das pastoras por presentes típicos da 

pobreza recifense: caranguejos, papel de jornal, água da bicado Rosário, canário da terra, 

bolacha d’água de Paudalho, boneco de barro de Tracunhaém, pitu de Gravatá, abacaxi de 

Goiana, rolete de cana,ostras do cais da Aurora, tamarindos da jaqueira, jaca da Tamarineira, 

mangabas do cajueiro, cajus da Mangabeira, peixe de Passarinho, carne de boi dos Peixinhos, 

siris do lamaçal da rua Imperial,mangas do Espinheiro e Aflitos (compradas nos quintais 

ricos), goiamuns da Avenida Sul e da Avenida Norte. É o povo que vem celebrar o 

nascimento do menino, trazendo presentes de que ele tem necessidade, fabricados alguns 

localmente por artesãos, embalados com os laços da solidariedade. 

A beleza do nascimento da criança evidencia a surpresa, a alegria, qualquer coisa 

nova, um sangue novo, uma nova vida. Esse nascimento é arquetípico no sentido em que, 

sinaliza a esperança, a necessidade da defesa da vida, uma melhora para os nordestinos 

humilhados e ofendidos. Lucila Nogueira destaca a difícil tarefa do mestre carpina, a de 

defender uma vida lamacenta e miserável, uma vida severina: 
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– Severino retirante, 
 deixe agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida; 
nem conheço essa resposta, 
se quer mesmo que lhe diga; 
é difícil defender, 
só com palavras, a vida, 
ainda mais quando ela é 
esta que vê, Severina; 
mas se responder não pude 
à pergunta que fazia 
ela, a vida a respondeu 
com sua presença viva. 
(MELO NETO, 1994, p. 38). 

Daí a intertextualidade dos versos de Agostinha Vieira, retratando a solidariedade 

entre as mulheres sertanejas e as ajudadeiras que são exatamente as parteiras que, assim como 

Sá Sephinha, do romance, tornam-se símbolos de esperança: fiandeiras, as Penélopes do 

Sertão, puxando e cortando os fios da vida. A exemplo da fala do José Mestre Carpina em 

defesa da vida, gerada diante do espetáculo em torno de uma especial lapinha, o mangue do 

Recife: 

E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio,  
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica, 
vê-la brotar como há pouco 
em nova vida explodida; 
mesmo quando é assim pequena 
a explosão, como a ocorrida; 
mesmo quando é uma explosão 
como a e há pouco, franzina; 
mesmo quando é a explosão 
de uma vida severina. 
(MELO NETO, 1994, p. 42). 

Aí está a dimensão política da literatura em retratar a pobreza nordestina no Auto 

de Natal pernambucano. É difícil ignorá-la nos pontos vários da obra cabralina com os quais 

se comunica, através das várias seqüências de Morte e Vida Severina, em que a morte, 
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refletida na miséria, ganha um sinal de esperança pela insistência de vida. Maria Ignez Mariz, 

Agostinha Vieira e João Cabral de Melo Neto tecem os fios necessários para uma existência 

mais plena e mais livre. Surgem cenas como figuras de um caleidoscópio a se revezarem na 

construção da mandala de uma plenitude ainda não alcançada. 

No tocante ao romance A Barragem, trazendo a tona, além dos elementos 

históricos, outros elementos sobre o debate da época em torno das questões de gênero, classe 

e exclusão, esse romance do início do século XX se aproxima da produção literária dos 

escritores paraibanos, por poder ser também considerado um romance regionalista de 

importância histórica como: A bagaceira, de José Américo de Almeida e Pedra Bonita, de 

José Lins do Rego. Entretanto, A Barragem ainda continua desconhecido, reforçando a 

necessidade de estudos que retirem do esquecimento a literatura produzida por mulheres na 

Paraíba. 

 

 

3.4.8  D. Euphrosina: uma mulher a fiar o tempo vivo da memória 

 

D. Euphrosina é uma velhinha de oitenta e seis anos que descreve para D. Vivi 

Murtinho, a esposa do engenheiro, diversos festejos usados no outro tempo: Rei, Rainha, 

Nossa Senhora dos Remédios, a Velha, São João, Pedro e Paulo... 

Mas quando indagou porque a interessavam estas velhas histórias e D. Vivi 
lhe disse que gostaria de conhecer a tradição cultural daquele local, ela riu, 
achando de certo agradável contar mais alguma coisa dos seus belos tempos 
de moça. 
Pois minha rica senhora, porque não faz nos tempos de hoje a Festa do 
Santo? Faz setenta anos que eu fui a noiva de São Gonçalo...(MARIZ, 1994). 

Enquanto narrava, a velhinha vez por outra ficava com os olhos cheios d’água, 

pois recordar significa recolocar no coração, fazer pulsar a memória e sentir aquela emoção 

do passado retornando como se estivesse acontecendo no tempo vivo do presente. 
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D. Euphrosina recorda: 

Quando eu era mocinha, já ninguém se lembrava mais em que ano tinha 
começado essa função. Sabia-se só que tinha morado nesse sovaco de serra 
os bisavós de seu Liz Ferreira, cuja raça ainda fervilha por aqui e é dona das 
terras que o governo vai comprando. O povo dizia que a primeira fazendeira 
era muito devota. Vendo uma vez o marido dependurado nos chifres de um 
touro brabo, fez uma promessa a São Gonçalo, o santo da sua devoção: se o 
marido escapasse, o nome disso aqui mudava de Rabicha, que era, para o 
dele, santo. Bem, como eu ia dizendo, o fazendeiro, em tudo que o touro 
arribou ele pra cima, agarrou-se num galho de aroeira e lá ficou 
dependurado... como uma preguiça. O que é certo, minha rica senhora, é que 
faz quarenta anos que o povo não faz a Festa do Santo. Gente ingrata! Um 
santo tão milagroso! Mas os padres são os primeiros a não querer, devido 
aos abusos: sambas, foguetes, cachaça... 
D. Euphrosina entra a descrever, tim-tim por tim-tim, a festa animada dos 
bons tempos de sua mocidade. 
[...] 
No fim do mês reinava pela Festa do Santo,o maior entusiasmo de que a 
memória nossa nos mostra do São Gonçalo moderno. 
Vão se misturar na função cousas do outro tempo e cousas modernas: carros 
de boi, telégrafo, recepção do santo, bar, concurso de beleza, bailados 
(MARIZ, 1994). 

E através das lembranças de D. Euphrosina, a Festa do Santo foi recomposta e os 

habitantes de São Gonçalo resgataram uma parte da cultura local, confirmando que da 

articulação com o passado se extrai a força para a formação de identidade cultural de uma 

região.  A personagem de D. Vivi, como forasteira, ganha relevo seu pelo interesse em coletar 

dados, testemunhos vivos, e em reconstituir os festejos de uma outra época. 

A narrativa de Ignez Mariz abre espaço para a reflexão sobre a importância de 

colher informações factuais e fazer delas uma releitura do passado, emergindo uma nova 

visão de mundo. E confirma também que a memória desdobra e alarga de tal maneira os 

horizontes da cultura que faz crescer junto com ela novos sentidos para o existir. Como 

esclarece Ecléa Bosi, uma história de vida não é feita para ser arquivada numa gaveta como 

coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela floresce. No caso de D. Euphrosina, 

personagem de A Barragem, rememorar o passado é uma forma de reconstituir a tradição de 

Sousa que conta com dois séculos de existência: 

E elas começam bem alto a cantar as estrofes, música e letra ensinadas por           
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D. Euphrosina: 

Lá vem o carro cantando 
Cheio de cravos e rosas, São Gonçalo vem no meio 
Namorando as mais formosas.” 
As dançadeiras cercam o carro, cantando: 
“São Gonçalo de Amarante, 
Casamenteiro das velhas,  
Por que só casaste esta moça? 
Que mal as outras lhe fizeram?” 
O carro vai saindo da praça, rumo ao céu... 
D. Euphrosina, a um canto, levanta as mãos em sinal de benção. E chora de 
saudade (MARIZ, 1994). 

Desse modo, D. Euphrosina nos ensina que a cultura de uma cidade é uma 

totalidade estruturada, comum a todos, que se vai rememorando pouco a pouco, e que nos traz 

um sentido de identidade. São Gonçalo é um lugar coletivo, que passa a ser nosso, e um lugar 

nosso deve ter, como explica Ecléa Bosi, fundamentada na Psicologia da Gestalt, fechamento 

e proximidade de elementos. Deve ser mais denso que seu entorno e permitir a dialética da 

partida e do retorno. Portanto, a revitalização da Festa do Santo, São Gonçalo, permite 

conhecer as procissões, rituais emblemáticos da religiosidade do povo do alto sertão da 

Paraíba, que são percursos sagrados a lugares mais densos de significação na região quando a 

fisionomia da cidade de Sousa ganha um contorno humano, graças ao trabalho de D. 

Euphrosina que, fiando o tempo vivo da memória, valoriza esta cidade. 

 

 

3.5  Três mulheres, três mundos e um só propósito 

 

Não é fácil colocar um ponto final neste capítulo, diante das novidades que vamos 

encontrando, cada vez que lançamos um novo olhar  para os livros que compõem o tecido da 

resistência. No decorrer da tessitura desse Quilt, é possível constatar que as escritoras da 

Paraíba vêm, desde o começo do século XX, discutindo temas extremamente atuais. Elas 

contribuem, significativamente, para o debate sobre gênero e etnia através de uma narrativa 
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histórica e poética, com um jeito que a mulher tem de ser desdobrável, como diz Adélia Prado 

(1991, p. 11), no poema Com licença poética: 

Quando nasci um anjo esbelto,  
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher, 
esta espécie ainda envergonhada. 
Aceito os subterfúgios que me cabem, 
sem precisar mentir. 
Não sou tão feia que não possa casar, 
acho o Rio de Janeiro uma beleza e 
ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 
Inauguro linhagens, fundo reinos 
- dor não é amargura. 
Minha tristeza não tem pedigree, 
já minha vontade de alegria, 
sua raiz vai ao meu avó. 
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 
Mulher é desdobrável. Eu sou. 
(PRADO, 1991). 

Apesar de terem sido extremamente silenciadas na história oficial, as escritoras da 

Paraíba também carregaram suas bandeiras, tornando visível a presença feminina na sua  

história cultural. Revelam o quanto as mulheres foram importantes no processo de formação 

do nosso Estado, ou seja, que elas também foram protagonistas da nossa história. Assim, 

podemos ouvir nossas ancestrais na dicção de Eudésia Vieira, apontando que as mulheres 

indígenas foram as primeiras habitantes da Terra dos Tabajaras, enfrentando um cotidiano 

que não exigia pouco delas. De outra parte, Ezilda Barreto torna-se porta-voz das nossas 

Mães Pretas que vieram da África e das mulheres afrodescendentes que foram escravizadas, 

denunciando todo o horror das relações desiguais de poder no processo de colonização do 

nosso Estado. Por sua vez, Inez Mariz resgata a fala autêntica da população do alto sertão da 

Paraíba, destacando a participação importantíssima das mulheres. 

Esse fato revela que as escritoras, de ontem e de hoje, têm uma contribuição 

significativa na construção da cultura e da linguagem, contribuição esta delimitada pelas 
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experiências de gênero e etnia vivenciadas ao longo da própria vida, a partir de determinadas 

configurações sociais e culturais, e não determinações por diferenças biológicas, como 

adverte Margareth Rago (1999). No caso específico desta pesquisa, como é possível observar, 

três mulheres diferentes construíram três mundos distintos, mas todas revelando um único 

propósito: a busca ininterrupta da liberdade. Apesar de não articularem, nos seus textos, as 

categorias gênero e etnia, em virtude do período, uma vez que tais categorias surgem nos 

estudos feministas, após a segunda metade do século XX, Eudésia Vieira, Ezilda Barreto e 

Maria Ignez Mariz fazem da conquista da narrativa uma forma de resistência ao silêncio ao 

qual as mulheres estavam submetidas. Utilizando o poder da palavra, as três escritoras têm o 

mesmo propósito de dar visibilidade e valorizar a presença da mulher indígena, da mulher 

negra, da mulher sertaneja e da mulher idosa na formação cultural do Brasil. Dialogando com 

a História, elas revelam a força da herança das nossas ancestrais, apontando como o elemento 

feminino foi indispensável na preparação dos alimentos, no trabalho agrícola, na fiação e 

tecelagem, nos trabalhos de costura e bordados, na fabricação de peças de barro, no cuidado 

da saúde, na função pedagógica de contadoras de histórias, na educação, na cultura e nos 

movimentos de libertação, como Ezilda Barreto, que rememora a presença da mulher na 

Abolição da Escravatura. 

No contexto das ações afirmativas que vêm sendo desenvolvidas pelo Movimento 

Negro, a literatura dessas mulheres pode ser amplamente utilizada como um meio político-

pedagógico para desenvolver o debate nacional sobre os preconceitos de gênero e etnia. 

Principalmente, neste começo de século, é um imperativo categórico construir a tão desejada 

integração racial, promovendo políticas de igualdade racial, contribuindo, assim, para corrigir 

os erros de 500 anos de colonialismo e escravidão da população africana. Esses erros 

convocam o desenvolvimento de práticas educativas libertárias que nos ajudem a superar o 

medo de atravessarmos a rua como adverte Henrique Cunha Junior: “A África é do outro lado 
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da rua e nos falta coragem para atravessá-la”. Ele ainda esclarece que a gravidade é maior, 

pois compõe parte da estrutura racista assimilada e introjetada pela população negra que ficou 

com medo da própria imagem, não reivindicando o direito à nossa própria história. Tal 

reivindicação exige um novo olhar para a história, libertando o fato histórico de antigos 

estereótipos sexistas e racistas. No romance Nos Arcanos do Império, a voz da Mãe Preta 

lembra que a África não ficou para trás, nem é uma página virada, como esclarece Evelyn C. 

White, na apresentação do Livro da saúde das mulheres negras:  

O que os colonizadores não entenderam foi a profundidade das nossas 
alianças. Quando nos arrastaram da África para os portos do Haiti, Jamaica, 
Cuba, Mississipi e Brasil, não sabiam que nossos corações separados 
continuariam a bater como se estivessem em um só corpo. E que as nossas 
vozes, mesmo fraturadas, continuariam cantando em uníssono (WHITE, 
2000, p. 7). 

A África está presente e a Mãe Preta é a guardiã de uma parte significativa da 

memória do universo feminino, como verdadeira historiadora articulando passado, presente e 

futuro. As romancistas trabalham com o tema da negritude a partir de uma perspectiva 

comprometida politicamente em recompor a condição da mulher negra em nosso país para 

além dos estereótipos racistas, retratando toda a violência causada pela escravidão. Elas são 

porta-vozes das nossas ancestrais que vieram para o Brasil desde o século XVI, recriando 

uma África no Brasil que continua sendo transmitida de geração a geração. Desse modo, até 

hoje, em pleno século XXI, a voz da Mãe Preta, contadora de história permanece ecoando em 

livros que falam das vivências históricas da população africana a exemplo de Botija de ouro, 

de Joel Rufino dos Santos (Ática, 1986); Histórias da Preta, de Heloísa Pires Lima 

(Compahia das Letras, 1998); Histórias africanas para contar e recontar, de Rogério 

Andrade Barbosa (Editora do Brasil, 2001); Tear africano: contos afrodescendentes, de 

Henrique Cunha Junior (Selo Negro Edições, 2004). Fica, pois, evidente que Eudésia Viera e 

Ezilda Barreto fazem da narrativa uma forma de valorizar a presença da mulher negra na 

formação cultural da nossa sociedade. 
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Dialogando com a História, elas revelam a resistência e a força da herança 

socializada pelas nossas Mães Pretas. É pertinente destacar o caráter irradiador que esses três 

livros possuem, desencadeando leituras cada vez mais críticas. Pelas mãos de Eudésia Vieira, 

Ezilda Barreto e Ignez Mariz, sentimos a necessidade de ler e reler Alice Walker, Lélia 

Gonzalez, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, 

Janilto Andrade, Kabengele Munanga, Henrique Cunha Junior, portadores e portadoras da 

sabedoria ancestral, que nos formou no passado e permanece viva em nós, no presente, como 

afirmação da vida. 

 



4  O PODER EDUCATIVO DO TEAR DE PAPEL: MULHERES DA IMPRENSA NA 
PARAÍBA (1926 – 19 37) 

     
 

Não se podiam implantar valores novos sem que os antigos fossem 
questionados. Não se podia penetrar em um mundo de dominação masculina 
sem reassumi-lo para que fosse modificado. Era necessário deixar um pouco 
de lado os alfinetes e os bordados que impregnavam a vida feminina e tentar  
tecer outros rendados históricos em busca de certos ideais 14 (SIQUEIRA, 
1995, p. 34). 

 Na Paraíba, como em outros Estados do Brasil, os anos vinte apresentam diversas 

transformações na área política, econômica e social, com evidentes repercussões no ambiente 

cultural e literário. Nesse contexto, a imprensa local se encaminha, procurando abrigar a 

produção literária da velha e da nova geração, sobretudo o tradicional jornal A União e a 

revista Era Nova como atesta Hildeberto Barbosa Filho: 

No tocante, particularmente, às manifestações literárias, tanto A União como 
a Era Nova são fundamentais, uma vez que funcionam como espaço de 
veiculação de idéias, espaço de publicação de textos, trincheira das 
discussões intelectuais e, em certo sentido, espécie de radar das repercussões 
do Modernismo, principalmente depois que Joaquim Inojosa envia, aos 
editores da Era Nova, a famosa carta, A arte moderna, em 1924. 
Portanto, para se aquilatar o clima de efervescência cultural, na década de 
vinte,com suas implicações no território poético, são fundamentais as 
contribuições de  A União, da Era Nova e da carta, A arte moderna, de 
Joaquim Inojosa. Estes, na verdade, constituem os três fatores principais na 
ambientação do debate literário e poético, a estas alturas já polarizado em 
torno das repercussões do Modernismo15 (BARBOSA FILHO, 2001, p. 177). 

Investigando tais periódicos, descobrimos uma significativa produção jornalística 

das mulheres da capital. No decorrer desta pesquisa, tivemos notícias de uma flor rara que 

surgiu em Cajazeiras, alto sertão da Paraíba, Flor de Liz, revista criada por um grupo 

composto exclusivamente de mulheres. O objetivo deste capítulo é destacar o poder educativo 

da presença e participação da mulher na imprensa, especificamente através dos textos 

                                                 
14 SIQUEIRA, Elizabeth Angélica Santos. Dos alfinetes aos ideais. IN: FERREIRA, Luzilá Gonçalves et al. Um 

discurso feminino possível: pioneiras da Imprensa em Pernambuco (1830 – 1910). Recife: Ed. Universitária da 
UFPE, 1995. 

15 BARBOSA FILHO, Hildeberto. Arrecifes e lajedos: breve itinerário da poesia na Paraíba. João Pessoa: 
Editora Universitária/UFPB, 2001. 
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publicados, entre 1926 e 1939, nas revistas Flor de Liz, Era Nova e o jornal A União. A 

prática social de escrever na imprensa foi uma manifestação histórica da expressão pública 

feminina na luta pela liberdade de informação, sinalizando que as mulheres também formaram 

uma opinião própria e divulgaram suas idéias, produzindo outros rendados históricos no tear 

de papel, como recorda a epígrafe de Elizabeth Siqueira, abrindo este capítulo, esclarecendo 

que o grande mérito das pioneiras da imprensa foi divulgar a necessidade de certos ideais da 

luta pela cidadania feminina, sendo que uma das valiosas estratégias adotadas foi a de clamar 

pelo acesso das mulheres à educação e à cultura. 

A Imprensa é um espaço privilegiado para dar visibilidade à participação ativa da 

mulher na história, um autêntico exercício de cidadania, um meio de ultrapassar a fronteira da 

esfera privada do lar para o espaço público. Uma história que elas encontraram dentro de si 

próprias os meios para lutar contra sua exclusão da vida literária e cultural, descortinando 

novos horizontes para o universo feminino. 

Falar da presença e participação feminina, na imprensa da Paraíba no começo do 

século XX, é contar uma história desafiadora, porque aqui, como em outros Estados do Brasil, 

a história da inserção da mulher no espaço público é uma história eivada de preconceitos, de 

repressão e censura. É, pois, com muita astúcia que a mulher vai conquistando um lugar nas 

páginas da imprensa, como sinaliza a historiadora paraibana Alômia Abrantes da Silva: 

Na Parahyba dos anos vinte, mais que no cinema, a “astúcia” feminina ganha 
contornos mais nítidos nas páginas da imprensa. [...] Textos escritos por 
mulheres, fotos femininas, publicidade que a elas se dirigem como 
consumidoras certas e atentas, assuntos que, estando na ordem do dia, não 
passam imunes às considerações sobre o feminino. 
Percebemos que, pouco a pouco, o tom de algo que faz parte da intimidade, 
que muitas vezes envolve o texto ou o silêncio em volta das mulheres, vai se 
desgastando. O feminino eclode e traz à tona para a imprensa as conversas 
de bastidores sobre intimidade e, mais ainda, sobre o amor e a sensualidade.  
[...] 
As discussões sobre a educação e profissionalização das mulheres são as 
questões que mais freqüentemente aparecem na imprensa paraybana dos 
anos vinte (SILVA, 2000, p. 29-31). 
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Ao escreverem suas crônicas, as jornalistas tornam-se descortinadoras. Elas nos 

deixaram, seja nas páginas das revistas Flor de Liz e Era Nova, seja nas do jornal A União, 

comentários sobre fatos inéditos ou fato miúdos, acontecimentos aparentemente 

insignificantes, mas todos reveladores de comportamentos e mentalidades de uma época. 

Através do exercício de uma escrita marcada por um estilo leve e simples, elas pinçaram, no 

fato corriqueiro da experiência cotidiana, a duração do seu significado humano, de que fala 

Bergson, descortinando, para o público deste século XXI, fatos do passado, tornando 

permanente o que é passageiro. Daí a relevância da função social da voz feminina na 

imprensa paraibana, articulando tempo e memória. Essas mulheres do passado deixaram suas 

marcas, deram testemunho de que existiram e atuaram, bordando seus nomes na história 

cultural da imprensa paraibana. 

Assim como outras mulheres, que em diferentes pontos do país, dirigiam e 

editavam seus próprios periódicos, as paraibanas envolveram-se também com a atividade 

jornalística, destacando-se por sua decidida atuação, sobretudo como diz Alômia, no debate 

sobre a educação e profissionalização da mulher. Assim, neste capítulo, analisamos 

especificamente os textos que retratam a preocupação das mulheres com a educação feminina 

e a cultura de um modo geral. Ao descortinarem a realidade e a utopia dos anos vinte, elas 

revelam o itinerário de uma luta pela cidadania das mulheres, criam um novo mundo, um 

novo universo comprometido com a tessitura de novos saberes, como podemos observar nos 

textos publicados na Revista Flor de Liz.  

 

 

 



 138

4.1   Revista Flor De Liz: Dos laços às letras 

 

Tem toda razão Aguinaldo Rolim16, quando, em Flor de Liz, a escrita da mulher 

cajazeirense (1996), sinaliza para a contribuição significativa das escritoras sertanejas da 

Paraíba do começo do século XX. Leia-se o texto: 

Década de vinte. As vanguardas estavam chegando ao Brasil. Cajazeiras, 
além de crescer economicamente, vivia o seu apogeu cultural. Na imprensa 
escrita, a terra de Cristiano Cartaxo tinha posição avançada. Circulavam 
vários jornais e uma revista mensal ilustrada. Em João Pessoa, a revista Era 
Nova era porta-voz do movimento de renovação cultural. Em Cajazeiras, a 
Flor de Liz era a flor da modernidade sertaneja. [...] Tinha como marca 
maior a presença da mulher paraibana, falando com inteligência de moda, 
família, arte, religião, liberdade e de temas que fossem interessantes para a 
sociedade (ROLIM, 1996, p. 1).  

A Revista Flor de Liz surgiu em 1926, através do esforço coletivo de mulheres do 

alto sertão de Cajazeiras, na Paraíba, e circulou até julho de 1937. Foram colaboradoras Rosa 

M. Tavares, Maria Lustosa Honorina Tavares, Aline Rolim, Fortunata Assis, Adalgisa Reis, 

Cyntia Matos, Vitória Bezerra, Izabel Salles Cartaxo e intelectuais de outros estados a 

exemplo da escritora baiana Amélia Rodrigues. É pertinente destacar que, apesar das 

dificuldades da época com transportes, material de impressão, meios de comunicação etc, o 

nível das matérias da revista, sempre de cunho literário ou educativo, era excelente, 

contribuindo assim para desmanchar os laços que cristalizavam a mulher nos papéis sociais de 

esposas e mães, pois esses laços que enfeitavam as mulheres do passado eram os mesmos que 

as prendiam em casa.  

Criar uma revista, desenvolver um discurso feminino na imprensa de Cajazeiras 

significou liberdade de movimento para as mulheres, ou seja, participação ativa como 

formadoras da opinião pública.  

                                                 
16 O pesquisador Agnaldo Rolim, reafirmando o seu compromisso com a história cultural de Cajazeiras, gentil e 

amplamente, autorizou-nos consultar, amplamente, o seu acervo particular e até mesmo fazermos cópias dos 
exemplares da Revista Flor de Liz. São gestos de solidariedade como esse que favorecem o desenvolvimento 
de pesquisas. 
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Passo a passo, elas soltam os laços que as amarravam dentro de casa, construindo 

uma ponte para chegar ao espaço público. Na década de vinte, dos laços às letras foi o 

itinerário cultural encontrado por elas na busca pela liberdade de expressão.  A prática de 

escrever na imprensa foi uma manifestação significativa da expressão feminina. Flor de Liz 

foi fundada por um grupo de mulheres, com o objetivo de divulgar a luta pela cidadania 

feminina, destacando a necessidade do acesso das mulheres à educação. Seus textos revelam a 

tentativa de consolidação do discurso e do desejo de acesso ao mundo político e social. As 

jornalistas adotam estratégias para entrar em cena, através de textos conclamatórios, marcados 

por um tom de coragem e ousadia. Conquistam um lugar para o qual não foram convidadas. 

Daí a surpresa enorme da comunidade sertaneja com o nascimento desta esplendorosa Flor, 

como salienta o editorial do primeiro número: 

Uma revista? Uma Revista ilustrada? No sertão? E feminina? Tem sido 
assim acolhida nossa idéia, simpática ao ver de todos, mas arrojada, 
soberanamente arrojada. Tão arrojada que a muitos se afigura irrealizável. 
Não o é, contudo, provamos hoje. Braços com dificuldades de toda espécie, 
lutando com a descrença geral, tendo que nos vencer até a nós mesmas, eis 
entretanto lançada nossa Revista. Viverá? A Flor de Liz não nasceu de nossa 
vaidade de mulher: brota de nosso coração de católicas. O que nós 
queremos, não é uma revista que fale de nossos nomes; desejamos um 
veículo de nossas idéias, as nossas conterrâneas, um meio de nos 
estimularmos a nós próprias. É por isso que a Flor de Liz surge no meio do 
sertão. Na adustez do Nordeste; chama-se Ação Social Católica Feminina o 
nosso Centro. O que queremos, está dito aqui. [...] Daí a nossa Flor de Liz 
onde cuidamos de nossa cultura intelectual. Aprendemos de nossos 
colaboradores e aprendemos de nosso magistério, a melhor maneira de 
aprender, no dizer do sábio humanista Erasmo. O mais... são curvas da 
estrada, andando, veremos como havemos de palmilhar.17

O título escolhido pelas mulheres para a revista é revelador da influência da 

cultura européia, especialmente a francesa, uma vez que a flor de Liz é um ícone, 

historicamente, ligado à nobreza da França. No Dicionário dos Símbolos, Jean Chevalier e 

Alain Gheerbrant (2003) afirmam que esse símbolo é a mais importante arma floral na 

heráldica francesa, significando poder, cultura e educação. Aparece nas armas de várias 

                                                 
17 Editorial da Flor de Liz Revista Mensal Ilustrada, Ano I, Nº 1, Cajazeiras – Parahyba, 25 de dezembro de 

1926.  
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famílias da nobreza em toda a Europa Ocidental. A flor de Liz veio da Inglaterra quando 

Eduardo III, em 1337, reivindicou o trono da França e colocou, em seu brasão, quartéis com 

os leões ingleses e as flores de lis francesas. Esse brasão real inglês se manteve até 1801. A 

tradição diz que Clóvis, Rei dos Francos, (fundador da 1a dinastia real francesa, a 

Merovíngea, no séc. V, d.C.) recebeu a flor de lis como um presente divino por sua conversão 

ao catolicismo em 496. Por isso, o desenho da flor de lis aparece encravado em inúmeras 

igrejas católicas do mundo, inclusive do Brasil.   

Existe ainda outra versão: o Rei dos Francos tendo sido encurralado pelos 

inimigos próximo ao rio Reno, em uma batalha decisiva para seu futuro, percebeu que, num 

trecho do rio, florescia uma grande quantidade de Íris, sinal de que o exército poderia 

atravessar o rio e escapar para a segurança, obtendo assim vitória. Clóvis adotou a Íris, na 

forma da flor de lis, como sua arma e insígnia. No século XII, Luiz VII associa a flor de lis ao 

brasão real da França, o que pode ser uma correspondência ao seu nome, flor de Luiz. Dizem 

também que Luiz VII, na 3a Cruzada, em 1096, ficou atraído pela flor de lis islâmica e a usou 

em seu brasão.  

A influência da cultura francesa na formação intelectual do grupo de mulheres que 

integravam a revista Flor de Liz pode ser comprovada pelas referências inúmeras sobre o que 

acontecia naquela época na França, a exemplo da polêmica sobre a utilidade da escola leiga, 

como salienta o trecho da crônica A escola leiga, de Rosa Mendes Tavares: 

Em 1931 serão cinqüenta anos que na França foi introduzida, graças aos 
esforços de Julio Ferry a escola leiga ou, como eles sempre repetem, escola 
leiga, gratuita e obrigatória. Muitos professores querem fazer crer que a 
escola leiga, foi uma grande conquista e trouxe grandes vantagens à França. 
Neste sentido foram apresentados tanto na câmara como no senado moções 
pedindo que seja festivamente celebrado esse aniversário. Porém tanto no 
Congresso como fora dele há bastantes homens que compreendem bem e 
falam francamente que a escola leiga é para a França uma desgraça e um 
grave perigo. 18

                                                 
18 Flor de Liz, 16 de setembro de 1930 
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Na Crônica Cabellos à la garçonne, Cynthia demonstra como estava atualizada 

sobre o corte de cabelos das francesas: 

Moda alguma produziu tamanha celeuma com a divulgação do seu uso, 
como essa que veio sacrificar, aos golpes impiedosos das tesouras, as lindas 
tranças loiras ou negras, os graciosos cachos ruivos ou castanhos. 
Assim é que, ao aparecerem os primeiros cabelos curtos, surgiram as 
discussões, polêmicas etc. 
E, hoje como não é mais uma surpresa, nem uma novidade e sim um uso os 
cabelos “à la garçonne” 
[...] Passará a moda? 
Talvez não, pois até agora na França só há tendências para mais curtos.19

Na crônica O amor definido pela mulher, uma das integrantes da Flor de Liz 

reuniu diversas definições do amor produzidas por escritoras francesas: 

Madame D’Arconville, assim se manifestava sobre o amor: 
- Quanto às paixões, não se é amado pela razão de que se ama, senão porque 
se agrada. E a razão porque se ama é um não sei quê tão difícil de explicar, 
que vale mais convir de boa fé em que se ama e se é amado sem se saber 
porque. 
Madame de Sartory diz:  
 - A gratidão faz às vezes nascer a amizade, nunca o amor. Nunca se fazem 
as pazes no amor sem que redobre a ternura. 
Madame de Lambert, diz: 
- A chama do amor se apaga quando já não tem nada que desejar, e o amor 
sem temores nem desejo, carece de alma.20

E a lista prossegue com definições de amor de Madame de Sieux, Madame de 

D’Arconelle, Madame de L’Espinasse, Madame de Grieux e outras francesas, revelando o 

diálogo das paraibanas com as intelectuais francesas. Maria Lustosa, na crônica Mulheres 

admiráveis, destaca a ação educativa de um grupo de professoras religiosas francesas que 

aceitou o convite de D. Moysés Coelho para abrir uma escola feminina em Cajazeiras: 

Estará talvez, por pouco meses, o estabelecimento das Religiosas do Instituto 
de S. Dorothéa, nesta cidade. 
Quem conhecer, de um lado os estorvos que se levantam, cada vez mais 
graves, contra a educação da mulher, do outro lado, o merecimento dessas 
desveladas educadoras, ressaltando do progresso de todas as suas casas de 
educação e da afeição que captam no meio onde vivem, só pode, como nós, 

                                                 
19 Flor de Liz, 11 de fevereiro de 1927 
20 Flor de Liz, 10 de abril de 1927 
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exultar de contentamento por esta auspiciosa notícia. [...]. 
- E de onde vem, para Cajazeiras, para o sertão este soberbo feixe de luz? 
[...] Ninguém saberia dizer o que tem levado as admiráveis servas de Deus a 
recusar tantos vantajosos convites e oferecimentos para aceitar o de 
Cajazeiras, no meio do sertão escaldado, inseguro e sofredor. [...]. 
É justo, pois que seja a Flor de Liz a primeira a cantar as hosanas da 
alegria do sertão pela vinda das beneméritas Irmãs Dorothéa.21 (grifo da 
autora) 

Elizete Silva Passos (1995) analisou o significado da prática educativa das 

Ursulinas, tendo como espaço empírico de estudo o cotidiano do Colégio Nossa Senhora das 

Mercês, sediado em Salvador, na Bahia, no período que vai de 1897 a 1956. Esse estudo sobre 

como eram as mentalidades e a prática educativa na formação do caráter feminino, apontam a 

influência das religiosas estrangeiras na educação das mulheres baianas. 

No começo do século XX, a presença de religiosas francesas pelo interior da 

Paraíba favoreceu a abertura de inúmeros colégios que recebiam o nome de santos. O Instituto 

Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Itabainana, tornou-se conhecido do Brasil inteiro pela 

pena do seu ex-aluno José Lins do Rego, ao lhe dedicar um dos seus livros, Doidinho, como 

atesta Sabiniano Maia no livro Itabaiana: sua história,suas memórias (1500-1975): 

Como Raul Pompéia, imortalizou O Ateneu [...] José Lins do Rego, também, 
interno do Instituto N. S. do Carmo, o perpetuou na literatura brasileira, 
dedicando-lhe um volume: Doidinho. 
Freqüentei-o em 1913 e 1914. Ali, ainda, alcancei José Lins do Rego,como 
aluno interno no ano de 1913. Em 14,passou para o Colégio Diocesano Pio 
X, na Capital (MAIA, 1976, p. 260). 

Destacamos, nesse contexto, a presença de Maria das Dores de Carvalho Corrêa, 

Dona Marieta, uma das professoras de José Lins do Rego, sinalizando a contribuição do 

elemento feminino na formação do nosso escritor. Também no próximo capítulo 

apresentamos a biografia de Júlia Verônica dos Santos Leal, a primeira professora de José 

Américo de Almeida, escritor paraibano. Esses dados confirmam que, desde o começo do 

século XX, a mulher vem atuando na história da educação e cultura do nosso Estado. 

                                                 
21 Flor de Liz, 20 de julho de 1927 
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Ainda sobre a influência das freiras francesas na educação feminina destacada por 

Maria Lustosa, na crônica acima, é pertinente recordar que esse tema é discutido também na 

literatura de Ezilda Barreto, romancista citada no segundo capítulo desta tese. No romance 

Nos Arcanos do Império, a escritora paraibana constrói um diálogo entre Rose, uma jovem 

educada num colégio de freiras francesa e o seu namorado Paul, integrante do movimento 

abolicionista. O nome do rapaz é mais um sinal da influência da cultura francesa no Brasil. Na 

voz de Paul a reflexão sobre a formação de uma nação e a crítica pesada da narradora ao 

excesso do uso de nomes e expressões estrangeiras na educação do povo brasileiro: 

Se Paul lhe desse mais tempo para uma melhor explicação, ela dir-lhe-ia que 
nascera no Brasil, bebera todos os seus sucos, mas considerava-se tão 
francesa como os seus maiores. 
Mas ele não lhe dava tempo; ridicularizava as enxertias francesas nos 
troncos ainda tenros da terra brasileira. Até a França fora atacada por sua 
língua mordaz de caserna. 
Defendeu-a enquanto pôde. 
- A França decaiu muito, menina: a política abusiva e sanguinária liquidou-ª 
Um grito de revolta saiu de seus lábios, cobrindo a ênfase absurda do rapaz. 
- Gosto dela, mesmo assim, e sinto não tê-la como minha primeira luz. Gosto 
dos seus salões aristocratas, da sua língua, da sua literatura, das suas 
celebridades... da sua história principalmente. 
- Mas por que principalmente? Perguntou o rapaz. 
- Porque sua história tem história... que se apresente. 
- Tolices, menina! Patriotice irracional de suas mestras francesas. A história 
de todas as terras é semelhante. Há mais incongruências, misérias, egoísmo, 
do que espírito patriótico. 
- E que diferença há entre nosso salão e os salões franceses? Até as princesas 
e plebeus tem. 
- Tanto faz falar de um jeito como de outro. Em toda parte há celebridades 
altas e baixas. 
- As freiras do seu colégio não possuem senso prático das coisas: 
“Encheram-lhe a cabeça dessas futilidades”. 

A crítica de Paul às mestras francesas traduz um sentimento de natureza nativista, uma 

adesão afetiva às terras brasileiras que destoa da fala de Rose, que retrata seu conceito de 

nação, uma visão ditada pelo olhar hegemônico da cultura francesa. Em diversas partes do 

romance Ezilda Barreto demonstra, nitidamente, sua preocupação em recordar a contribuição 

de outros países na formação do nosso país. Ela destaca as manifestações culturais de 
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Portugal, mas, sobretudo da África a exemplo da música, dança, literatura oral, religião, 

culinária. A escritora paraibana afirma que, diante do rico contexto de entrecruzamento de 

etnias diversas, os diálogos entre visões de mundo diferentes, costumes, hábitos e crenças 

marcados pela alteridade não deveriam centralizar a educação das mulheres brasileiras 

exclusivamente na visão francesa, mas também levar em consideração a diversidade cultural 

que constitui a nossa sociedade, sobretudo a cultura indígena.  

A escolha do título Flor de Liz, para a revista, demonstra que as mulheres da Paraíba 

também conheciam a mitologia grega, além de citarem algumas figuras mitológicas, ao 

escolherem a flor de lis22 que é um símbolo da procriação; o que teria sido a causa de os reis 

da França a terem escolhido como símbolo da prosperidade da raça. É um simbolismo lunar e 

feminino. Isso faz da flor de Liz a flor do amor, a flor da glória e fonte de fecundidade. Daí 

poder a Revista Flor de Liz ser considerada o símbolo da glória feminina, da rede de 

solidariedade no compromisso de socializar à necessidade de instrução. E mesmo sendo 

comparadas com as flores, as mulheres devem ser resistentes como sinaliza Cláudia, na 

crônica Mulheres e Flores, assinada por Cláudia: 

Entre as mulheres e as flores vivem os poetas a estabelecer, desde que no 
mundo existem flores, mulheres e poetas, um parentesco ideal que as une em 
doce fraternidade de graça e beleza. São destinadas ambas a acompanharem 
num ritmo de perfume e de agonia, os passos do homem, na longa, rude, 
sinuosa estrada da vida. 
São grandes flores que amam, que pensam, que sofrem. 
As mulheres são flores que se sabem defender – diz um adágio hindu, o qual 
poderia acrescentar; 
- E, que sabem também atacar. 
Esse gracioso parentesco ideal imaginado pelos poetas foi desde todos os 
tempos confirmados pela mulher que mostra ter pela flor uma grande 
ternura, um desvelado carinho [...]. 
Em sua pessoa, assim como em sua casa, a mulher gosta de cercar-se dessas 
discretas e silenciosas companheiras que trazem com elas aroma e alegria, 
que consolam um pouco e suavizam horas cinzentas que todos nós 
conhecemos [...] 
Onde há uma mulher há sempre uma flor... as flores têm espinhos. [...]23.  

                                                 
22 Vale observar a forma de escrever a palavra Liz no começo do século XX, era com  “z”. Atualmente a flor de 

lis é escrita com “s” como podemos comprovar no Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain 
Cheerbrant (2203: p. 553). 

23 Flor de Liz, maio de 1930. 
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A temática da flor aparece de diferentes formas nos textos dos jornais femininos 

do começo do século XX. O trecho acima revela que é falando de flores e espinhos que as 

mulheres constroem sua linguagem de amor e sedução. No artigo, E por falar de flores e 

espinhos, Rachel de Hollanda Costa (1995) cita diversos jornais de Pernambuco, com nomes 

de flores: O Lyrio, O Myosote, A Rosa, A Grinalda dentre outros. Na crônica de Cynthia, a 

relação entre a mulher e a flor, examinada em seus múltiplos valores de imagem, exigiria, por 

si só, um longo estudo em que veríamos desenharem-se diversos tipos de comportamentos 

femininos associados às estações floridas ou despojadas, como canta Cecília Meireles: 

Minha vida começa num vergel colorido, 
Por onde as noites eram só de luar e estrelas. 
Levai-me aonde quiserdes! – aprendi com as primaveras 
A deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. 
(MEIRELES, 2001, p. 70). 

  Verificamos que, dialeticamente, a flor como metáfora da condição feminina, ora 

sinaliza a dimensão da fragilidade, ora assume o lugar de perigo através da presença dos 

espinhos.  A mulher aprende a ser desdobrável, e, no processo de desfolhar-se,assim como a 

flor, não tem fim, processo este que também pode ser associado à construção do 

conhecimento, da busca do universo feminino pela produção cultural. Provavelmente, nutrida 

pela busca da educação para as mulheres, cresce a Flor de Liz, com o intuito de esclarecer as 

leitoras, dar informações e fazer reivindicações sobre a educação feminina. Esse fio histórico 

de solidariedade entre jornalistas e leitoras gerou uma rede de sororidade que é definida por 

Maria Nilda Pessoa: 

O termo “sororidade”, tomado de empréstimo às estudiosas francesas, será 
utilizado para designar e analisar a recorrência de expressões de 
solidariedade unindo escritoras/leitoras. Três categorias de textos podem se 
distinguir compondo essa rede de cumplicidade que se estabelece entre 
editoras, colaboradoras e leitoras: a fala sobre a outra; a fala para a outra; a 
fala pela outra (PESSOA, 1995, p 92-93). 

Excluídas de uma atuação efetiva na sociedade, da possibilidade de ocuparem 

cargos públicos, de garantirem dignamente sua própria sobrevivência e até mesmo impedidas 
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do acesso à educação superior, ao processo de criação cultural, as mulheres, no século XIX, 

ficavam fechadas dentro de casa. Vírginia Woolf, escritora e crítica literária inglesa que viveu 

nas primeiras décadas do século XX, afirma que, por muito tempo, a mulher serviu de espelho 

mágico dotado do poder de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. A 

mulher serviu também de espelho mágico entre o artista e o desconhecido, tornando-se a 

Musa inspiradora e criatura. A rede de sororidade acima citada por Maria Nilda Pessoa 

contribuiu, significativamente, para tornar a mulher criadora, ajudando a matar o anjo do lar, a 

doce criatura que segurava o espelho de aumento, enfrentando a sombra, o outro lado do anjo, 

tornando-se uma nova mulher. Apesar das limitações e de pouca visibilidade na história 

oficial, a rede de sororidade organizava as mulheres do Brasil em torno da luta pela 

independência, como podemos encontrar no jornal de inspiração liberal, republicana, o 

Sentinela da Liberdade, que circulava em Recife, do jornalista Cipriano Barata: 

Nele, no ano seguinte à Independência, foi impresso um manifesto assinado 
por mais de 120 mulheres paraibanas que declaravam seu apoio ao 
movimento da Independência, pois, como “metade da sociedade humana” 
que eram, desejavam reassumir os direitos que lhe haviam sido usurpados e 
quebrar os vergonhosos ferros da vil escravidão em que jazíamos. Por 
direito, dizem, querem entrar na partilha e glória do Brasil. Não se sabe 
quem eram essas mulheres que assinaram o manifesto, mas percebe-se que 
estavam a par das idéias européias sobre a posição da mulher na sociedade e 
de suas reivindicações de igualdade e cidadania (TELLES, 1997, p. 404).  

Provavelmente, a atualidade do pensamento da mulher paraibana era fruto do 

contato com os livros, outras culturas e o pertencimento à rede de sororidade, a exemplo das 

pioneiras pernambucanas que se preocupavam tanto em criar um público feminino como em 

abrir um espaço para que as mulheres de outros Estados também publicassem seus 

pensamentos, desenvolvendo um debate novo para a expressão de um imaginário 

diferenciado, uma vez que Recife, no começo no final do século XIX e no começo do século 

XX, já era um grande centro editorial, continuando sendo até hoje. Havia uma significativa 

produção jornalística escrita por mulheres pernambucanas e também de outros Estados 
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vizinhos, a exemplo da Paraíba. Esse fato reafirma a contribuição valiosa do intercâmbio entre 

as mulheres em prol da educação da mulher através da imprensa, como podemos observar no 

trecho da crônica Em caminho do nosso ideal, assinada por Cynthia: 

Felizmente já lá se vão os tempos em que se afirmava que as mulheres só 
podiam reinar por trás de si o conselheiro homem!... 
Felizmente já lá se vão os tempos em que se dizia que as mulheres tinham os 
cabelos longos e as idéias curtas!...   
Aparece na vida uma nova classe de mulheres que com o perfume de suas 
graças feminis lançam a conquista da vida competindo com o homem em 
quase todos os ramos de suas atividades, derribado, portanto esses arcaicos 
preconceitos e desvanecendo os velhos mitos! 
Nem mais se faz mister aduzirmos provas dessa verdade, porque uma das 
maiores conquistas do feminismo foi ‘cortar os cabelos e encompridar as 
idéias’. 
O valor social da mulher que se observa no mundo é grande, e é 
incontestável. 
Raro é o jornal mais lido, mas conhecido, mais ilustrado que não tenha a sua 
página destinada à mulher, às suas palestras, às suas conferências, às suas 
vitórias. [...] 
É grande, é simpático o movimento feminista! 
É no estrangeiro, sobretudo na Inglaterra, Itália, Suécia, Alemanha, 
Dinamarca, França etc, onde o feminismo é mais divulgado, onde as 
mulheres demonstram talentos para ocupar, senão todos, pelo menos a maior 
parte das funções reservadas ao homem! 
O nosso Brasil, é certo, possui também elementos de igual mérito: Maria 
Lacerda de Moura, Anna Rita Malheiros, Rosalina Coelho Lisboa, Berth 
Lutz, Avelina de Sousa Salles e tantas outras, são brasileiras ilustres que se 
distinguem pelo que escrevem e realizam, são senhoras incansáveis que tudo 
fazem pelo progresso da mulher nacional. 
E é, a exemplo dessas apóstolas admiráveis que elevo a minha voz fraca, 
porém cheia de esperanças, a vós, moças de minha terra, convidando-vos 
para também lutarmos pelo nosso desenvolvimento. Procuremos colocar-nos 
à frente de um ideal que nos eleve, que nos instruam 
Rasguemos com a força de nossas energias solidárias essa rede de receios 
em que dormimos até hoje e em que viveram as nossas irmãs de outros 
séculos! [...]. 
Temos, nascida em Cajazeiras, a nossa querida “Flor de Liz”!... 
Façamos dela o nosso escudo, o nosso sonho dourado, procuremos em suas 
páginas cultivar, educar as nossas inteligências. 
Trabalhemos por ela estreitadas e unidas, e eu vos garanto que o nosso 
futuro será certo, que o nosso ideal será belo, porque é o ideal sublime das 
letras.  
(Cynthia, Flor de Liz, 1930). 

Esse texto parece ser bem típico de um momento de transição, em que se 

problematiza a educação feminina. A Revista Flor de Liz tem um valor cultural significativo 
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por abrir novos horizontes para o universo feminino, representando, de certa forma, um traço 

de modernidade em Cajazeiras nos anos 20, com a divulgação de textos, a exemplo deste 

acima, abordando o tema da liberdade e igualdade dos direitos da mulher, reforçados no 

editorial de 20 de fevereiro de 1927, em que a equipe da Flor de Liz assume a luta pela 

instrução da mulher: “Estas linhas brotam de almas femininas desejosas de ver o nosso sexo 

na posse absoluta de seus direitos e esses só os adquiriremos quando os conquistarmos, pela 

nossa formação intelectual e de nosso caráter.” 

A luta pela instrução da mulher não tem caráter local sendo fácil perceber a rede 

de sororidade existente, ao nível nacional, a ponto de a Flor de Liz, no primeiro número, 

divulgar um poema da escritora baiana Amélia Rodrigues: 

Natal de Jesus 

Belas criancinhas de cabelo d’ouro, 
De boquinhas doces, de risonho olhar, 
Vou tirar agora cá do meu tesouro 
Muito linda história para você contar. 

Não gostares de história? Mas seguramente, 
Gostais muito delas... que mó diga a avó! 
Pois então jovem ainda sentadas e, tranqüilamente, 
Consenti que eu fale. Dois minutos só. 

Foi há muitos séculos. Numa noite fria... [...] 

Nunca o mundo vira noite como esta, 
Noite que trouxesse tão perfeito bem! 
Ai, meninas! Ainda dura a festa 
Do divino Infante que ilustrou Belém! 

Inda hoje esplende como um sol a gruta 
Onde o amor Supremo quis baixar por nós! 
E daquelas palhas inda o mundo escuta 
Sua terna, humilde, gloriosa voz! ... 
[...] 

Amélia Rodrigues é o que se chamava de polígrafa, pois não só escreveu poemas, 

ficção (contos, narrativas e romances), peças de teatro, mas também biografias, artigos, 

crônicas, discursos. Foi também editora e tradutora. A crítica literária, Ívia Alves, tomou a 

iniciativa de publicar o livro Amélia Rodrigues: itinerários percorridos, em que podemos 

conhecer um pouco de sua vida. Nasceu em 26 de maio de 1861, em Oliveiros de Campinhos, 
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Santo amaro, na Bahia. Sua formação foi acima da média do lugar, inclusive das filhas dos 

senhores de engenho. Em 1880, com 19 anos, Amélia conquista o primeiro lugar num 

concurso para professora primária realizado em Santo Amaro. Embora já escrevesse versos 

desde os doze anos, só resolve aparecer na cena pública a partir de 1879, publicando poemas 

em periódicos locais e da capital. Em 1883, aos 22 anos, publica seu primeiro livro Filenila – 

um longo poema.  

Em 1910, um grupo de intelectuais, sob a coordenação de Amélia Rodrigues, 

funda a revista A Paladina, totalmente escrita por mulheres. Depois de morar em Niterói, a 

escritora voltou para Salvador, onde morreu, como sempre viveu, pobremente, em sua casa no 

Futurodo Tororó, em agosto de 1926 (ALVES, 1998, p. 85)24. 

A poesia religiosa, Natal de Jesus, destinada ao público infantil, é uma dentre 

tantas outras que foram publicadas na revista Flor de Liz. Sua linguagem simples assemelha-

se ao texto de Aline Rolim em Vozes de um berço, cuja temática também gira em torno do 

nascimento de Jesus, com um detalhe interessante no seu texto, pois além dos presentes 

convencionais: ouro, incenso e mirra, Aline acrescenta flores como oferta ao Menino que 

acaba de nascer. Tais flores podem ser compreendidas como símbolo do universo feminino, 

da própria revista Flor de Liz, um gesto de oferecer algo bem regional: 

Quem duvida que venham vozes de um berço? 
[...] 
Foi naquela sublime noite de há mil novecentos e vinte e seis anos, que as 
palhas de uma manjedora se santificaram pelos sorrisos de uma encantadora 
criança deitada num paupérrimo berço e embalada aos cânticos divinais dos 
anjos. 
E aquela meiga criança assim tão pobre, atraía naquela hora a humanidade 
toda. 
Pelos campos, pelas estradas, a montões, lá se vai gente de toda a parte 
prostar-se em reverência numa adoração sincera, aquele pequenino e 
humildíssimo leito que continha o Redentor do mundo,o Rei dos Reis. 
São pastores que oferecem em sacrifício os seus cordeiros e lhe ofertam 
flores. São reis, que guiados pela estrela vêm de longe e lhe levam o incenso, 
a mirra e o ouro. São pobres e sábios que propalam o nascimento do Messias 

                                                 
24 ALVES, Ivia. Amélia Rodrigues: itinerários percorridos. Salvador: NICS/Bureau, 1998. 
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prometido. [...]. 
É o Natal de Cristo que invocamos hoje com os mesmos hynos de alegria e 
esperança [...]. 
São as vozes que partem hoje de um berço e ecoam pelo mundo inteiro. E 
não é só a excelsa mãe que o ouve. 
Essas vozes transpõem mares, serras, o próprio céu, vozes que entram as 
cidades buliçosas, às aldeias, às casas do campo, vozes que ressoam nos 
palácios dos nobres e nos tugúrios dos pobres. 
Vozes que falam: amor, paz, tranqüilidade25. 

Esse trecho remete-nos ao auto Morte e Vida Severina e, sem esforços, podemos 

observar que assim como no poema de João Cabral de Melo Neto são oferecidos presentes 

regionais ao Menino que acaba de nascer, na crônica de Aline Rolim a oferta da flor ao 

menino Jesus pode simbolizar um paralelismo com a revista Flor de Liz através da beleza e 

pelo que traz de novo, sinalizando a idéia da criação, do início e do nascimento de uma revista 

feminina que inaugura uma nova ordem de coisas, e descortina uma realidade que, só a partir 

desse novo, pode se tornar real e visível. Podemos interpretar o gesto de oferecer flores na 

crônica de Aline Rolim como parte integrante da metáfora do nascimento da Flor de Liz, 

demonstrando o benefício da escrita e da leitura para as mulheres, uma vez que esta crônica 

foi publicada no primeiro número da revista. 

Em diversos textos da revista Flor de Liz existe a preocupação em se divulgar a 

importância da educação feminina. A atualidade dos temas debatidos na revista tinha como 

suporte o intercâmbio das mulheres do alto sertão da Paraíba com a literatura francesa. Tal 

inferência nos é permitida pelas informações, extraídas da matéria Alguns costumes indianos, 

em que Fortunata Assis fala que, através de Madame Jacolit, uma escritora francesa tomou 

conhecimento que, na Índia, as mulheres são educadas para a submissão: 

As mulheres da Índia, até bem pouco, não sabiam ler. Era uma grande 
infâmia para a mulher honrada aprender a ler.  
O ensino das letras só era permitido às dançarinas, cantoras ou às mulheres 
que descem miseravelmente à última escala da degradação. 
Graças, porém a influência estrangeira, hoje, elas já vão às escolas. 
Madame Jacolit, escritora francesa, que há anos fez uma excursão pela Índia, 

                                                 
25 Revista Flor de Liz, 25 de dezembro de 1926.  
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expressa-se com muita graça e interesse em narrar as suas impressões sobre 
aquele país e a mulher. 
É bem interessante saber por exemplo que a vida naquele país, em nada 
identifica-se aos nossos costumes europeus.26

A Flor de Liz revela-se como revista de forte cunho educativo, apontando 

caminhos seguros para a emancipação feminina, uma vez que através do estudo, da instrução 

e do trabalho, a mulher teria melhores condições para conquistar maior autonomia em relação 

à família e à sociedade. Em 20 de fevereiro de 1927, a Flor de Liz circula com uma matéria 

denominada Enquête feminina, apresentando a opinião de duas integrantes da revista sobre a 

questão: Há vantagem para uma moça em instruir-se? Vejamos as respostas: 

Rosinha M. Tavares defende que a instrução não é privilégio do sexo forte. 
Por meio dela vemos grandes conquistas, verdadeiros rasgos de felicidade, 
em que a mulher cria em torno de si pelas suas faculdades e pelo seu 
trabalho, uma atmosfera calma e sadia. Por isto tem em qualquer parte um 
lugar que bem lhe cabe. 
E temos na história os exemplos mais frisantes de mulheres que pela sua 
instrução, se tornam verdadeiras colaboradoras do homem. 
 Madame Pasteur disse –  o próprio marido foi o seu primeiro auxiliar, o seu 
verdadeiro confidente: nas grandes emergências da vida, nas grandes 
decepções e nas contínuas vitórias. 
Sem ela que era filha de sábio, a humanidade não teria talvez de agradecer o 
bem imenso que Pasteur lhe fez. Madame de Curie recebe ainda hoje a 
consagração do mundo científico. Elisabeth Leseur cujos livros tem 
encantado a quem lê, é outro belíssimo exemplo de amor e bondade.  
Madame Sevigné, Hildegard de Bingen, Teresa de Ávila e outras escritoras 
são ainda hoje lidas com o agrado que não terão muitos romancistas 
exploradores dos baixos países humanos. Amélia Rodrigues, figura em todas 
as bibliotecas dos nossos lídimos literatos A mulher pode, pois, instruir-se 
com proveito para si, para seu lar, para o mundo. 
[...] Não temos até visto as congregações religiosas mandando suas filhas às 
universidades? 
Há pouco, duas freiras receberam o grau de doutoras em uma das principais 
universidades da Bélgica. 27                                                                                 

A luta pela emancipação através dos estudos era um tema recorrente em vários 

periódicos feministas que se empenhavam em defender a instrução como uma das armas mais 

poderosas para conquistas femininas. Essa luta era reforçada pela necessidade das mães 

educarem seus filhos para serem bons cidadãos. Assim, para as mulheres cuidarem da 
                                                 
26 Flor de Liz, 5 de julho de 1930. 
27 Flor de Liz, 14 de dezembro de 1930. 
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organização do lar, do equilíbrio da família, instituição de base da pátria, precisavam de um 

certo grau de instrução.  

Mais uma vez, fica evidente a presença das escritoras francesas nas leituras das 

mulheres paraibanas. Rosinha Tavares faz referências a Hildegard de Bingen, escritora e 

compositora do século XII, que abordou temas como o indivíduo e sua relação com o cosmos, 

alimentação, o papel da mulher na sociedade. A historiadora francesa Régine Pernoud, 

fundadora do Centro de Estudos sobre Joana D’Arc, em Orléans, fez uma das mais completas 

biografias da monja beneditina, intitulada Hildegar de Bingen: a consciência inspirada do 

século XII, em que a escritora medieval apresenta um fragmento defendendo, já naquele 

contexto, a instrução da mulher: 

E, porque rejeita as interpretações simplistas, Hildegard se apressa a 
acrescentar: “Não que a alma tenha dois braços para se mover, mas ela se 
manifesta por essas duas forças, como o sol por seu esplendor” 
Inteligência e vontade são os dois meios que a mulher possui para se 
manifestar. 
Mais adiante, depois de ter descrito as possibilidades do ser humano, as 
tendências da mulher: “A alma no corpo é como a seiva na árvore, e suas 
faculdades são como os ramos da árvore. Como é isso? A inteligência está 
na alma como o verdor dos ramos e das folhas, a vontade como as flores, o 
espírito como o primeiro fruto que dela sai, a razão como o fruto perfeito que 
vem na sua maturidade,os sentidos como a extensão de sua grandeza. E é 
dessa maneira que o corpo do indivíduo é fortificado e sustentado pela alma. 
É por isso, ó mulher, que compreendes o que és por tua alma, tu, não podes 
renunciar à instrução (PERNOUD, 1996, p. 40). 

 
É pertinente destacarmos a preocupação da jornalista paraibana em fundamentar 

sua argumentação nas idéias de uma monja da Idade Média, revelando a qualidade de sua 

formação intelectual. Ela também faz referência a outra religiosa, Teresa d’Ávila , uma das 

maiores intelectuais na história da humanidade e da Igreja. Como salienta Patrício Sciadini, 

um de seus consagrados biógrafos, ela foi reconhecida como Mestra dos Espirituais, sendo 

proclamada Doutora da Igreja pelo papa Paulo VI, em 26 de setembro de 1970. Diz o papa  

que Teresa d’ Ávila, com sua experiência e sua doutrina, desafiou o machismo do seu tempo, 

sendo vítima de armadilhas de homens, e depois continuou a desafiar os últimos resquícios de 
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um poder que resiste às evidências do quanto a mulher do terceiro milênio tem sido, ao lado 

do homem, a protagonista da história. 

Ao recompor a biografia de Teresa d’Ávila, Patrício Sciadini mostra que a 

escritora nasceu no século XVI, na Espanha, em cujo contexto, assim como em outros países, 

a mulher era destinada aos afazeres domésticos e à geração de filhos. Teresa apresenta, desde 

cedo, uma inquietação e angústia existencial que, provavelmente, contribuíram para torná-la 

uma mulher diferente da sua época.   

Na biografia de Teresa d’Ávila, o pesquisador ressalta que ela é uma profunda 

observadora, quer da psicologia feminina, quer da masculina:  

A leitura das obras de Santa Teresa tem um valor pedagógico muito grande, 
quer para os homens, quer para as mulheres. Nós, homens, devemos 
encontrar em Teresa o modelo de comunhão. O feminino e o masculino não 
podem ser conflitivos, mas sim uma ponte para compreendermos melhor o 
ser humano. Teresa se apresenta, para o terceiro milênio,como alguém que 
soube romper as barreiras, realizar rupturas para criar uma nova visão da 
mulher. 

Patrício Sciadini também recorda uma outra grande mulher do século XIX, Edith 

Stein, que nos apresenta uma nova visão de mulher e nos mostra um novo caminho para sua 

emancipação. Esta deve ser chamada a assumir seu lugar de participante e agente, saindo do 

ambiente restrito da casa para assumir o lugar de participação e decisão na sociedade e na 

mesma Igreja. Provavelmente, Rosinha Tavares, ao fazer referência a Teresa d’ Ávila, o faz 

justamente para recordar a luta da escritora e religiosa espanhola que, além de lutar pela 

instrução feminina, como mulher dentro da Igreja, foi sempre valorizada pelos homens, 

certamente, nem sempre de bom grado, mas pela impossibilidade de negar a evidência., uma 

vez que, por onde passava deixava traços de sua competência, abrindo caminhos para  uma 

nova projeção da mulher e um novo feminismo.  

Num gesto importante de valorizar as nossas escritoras brasileiras, Rosinha 

Tavares também destaca Amélia Rodrigues, escritora baiana que, como já vimos, aparece 
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diversas vezes na Flor de Liz.  

Por sua vez, a jornalista Maria Lustosa também tece comentários sobre a 

importância da educação feminina: 

A instrução tudo vale e encontra-se à frente de todas as nossas empresas. 
Ela está unida à educação e os defeitos desta refletirão naquela. 
Ora desde que, não podemos viver sem educação, difícil será passar-se sem 
instrução, se elas são inseparáveis. 
E se a instrução é de grande vantagem para qualquer criatura com especialidade será 
para as moças:porque estas sempre se esforçam mais de que outra qualquer classe 
para a realização de obras de valor. [...] 
A instrução ainda apresenta vantagens para as moças porque [...] irá servir no nosso 
desenvolvimento intelectual. 
E sendo assim só poderá ser útil e vantajosa porque forma a personalidade, 
transmite-nos a cultura e dirige-nos quase sempre para o bem, para a justiça e para a 
verdade.28

A prática cotidiana de escrever na imprensa se coloca para as mulheres da Flor de 

Liz como um trabalho ético em relação ao mundo da educação e a elas mesma, através de um 

compromisso permanente com o bem, com a busca da liberdade, articulada com a rede de 

sororidade da época, na busca da justiça social, como sinaliza Rosinha Tavares num texto 

escrito em 1941, período em que a revista já tinha deixado de ser impressa, uma vez que a 

Flor de Liz circulou de 1926 a 1937. Vejamos o comentário da jornalista sertaneja sobre os 11 

anos de existência do periódico: 

Aqui ficas mimosa florinha, espargindo sobre as gerações novas, o perfume 
de tuas lições de heroísmo, dedicação, zelo e amor a causa do bem e da 
verdade. 
Viveste apenas 11 anos!... E desapareceste na ampulheta dos tempos, mas, 
no coração de alguém ainda vives, regada por uma lágrima de saudade e 
aquecida por uma prece ardente, votiva do teu desabrochar, sob o influxo da 
Ação Católica, árvore exuberante de seiva, a cuja sombra frondosa se 
abrigou este pugilo de almas iluminadas, que trabalha pelo Reinado Social 
de Cristo. 
Fica, portanto, para incentivo a mocidade católica esta terra e para memória 
de almas que muito te amaram.29  

Toda a reivindicação da revista está diretamente relacionada com a necessidade da 

                                                 
28 Flor de Liz, 14 de dezembro de 1930. 
29 TAVARES, Rosinha. Flor de Liz!... Texto mimeografado de Rosinha Tavares, de 22 de junho de 1941,  que 

faz parte do acervo particular do pesquisador Aguinaldo Rolim. 
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instrução feminina. Está é necessária seja para a moça das classes populares seja para a moça 

abastada. Para a primeira, além de ajudá-la na educação e acompanhamento da formação dos 

filhos, auxiliava-a com a leitura dos manuais filosóficos, morais ou pedagógicos, que já 

circulavam. Assim o periódico serviu como um espaço favorável para divulgar a necessidade 

da instrução no processo de construção da identidade feminina, que longe de ser natural, é 

socialmente construída. Integradas na rede de sororidade, elas construíram um discurso sobre 

a formação da subjetividade feminina, divulgando uma visão de mundo em que as mulheres 

também atuam em casa e no espaço público. Escreveram, provavelmente, para dar às 

mulheres coragem e apoio a fim de serem pessoas plenas em nossa sociedade e poderem  

mostrar que o pessoal também é político. O que decidimos pensar e fazer enquanto indivíduos 

repercute na sociedade como um todo.  Daí a atualidade da escolha da flor como símbolo de 

luta das nossas ancestrais. Tal simbolismo continua ecoando na música que marcou época, 

Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré: 

[...] Pelos campos a fome em grandes plantações 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores vencendo o canhão. 
[...] 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Os amores na mente, as flores no chão 
A certeza na frente, a história na mão 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Aprendendo e ensinando uma nova lição.30

O significado da flor na história da humanidade vem de longe. A tradição 

mitológica grega diz ter sido colhendo a flor de lis que Perséfone foi arrastada pelo 

enamorado, Hades, para seu reino subterrâneo, através de uma abertura repentina no solo. Os 

usos alegóricos das flores são inúmeros. Lembra Pierre Brunel, no Dicionário dos Mitos 

Literários, que a flor representa o elixir da vida; a floração, o retorno ao centro. A arte 

                                                 
30 Letra disponível no Site http://www.geraldo-vandre.pra-não-dizer-que-não-falei-das-flores.buscaletras.com.br/ 
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japonesa do arranjo de flores comporta um simbolismo do ciclo vital e de seu caráter efêmero. 

O próprio arranjo das flores efetua-se conforme um esquema ternário: o galho superior é o do 

céu, o galho médio é o ser humano e o galho inferior, o da Terra; assim, exprime-se o ritmo 

da tríade universal, na qual o ser humano é o mediador entre o céu e a terra. Essa é a 

mensagem subjacente na arte do ikebana, transmitindo conhecimentos dos ancestrais.  

Noção esta que podemos aproximar do simbolismo da revista Flor de Liz, como 

uma fonte em que as nossas ancestrais nos ensinam uma lição, ou seja, o saber é o meio pelo 

qual as relações de poder são construídas. O saber na concepção de Foucault não se limita 

apenas às idéias, mas inclui as instituições, as práticas sociais, no caso das mulheres 

sertanejas, uma maneira de se relacionar com o mundo da imprensa. As jornalistas, tecendo 

outros bordados históricos, podem ser consideradas produtoras de cultura, como explica Ana 

Maria Machado (2001, p. 24): “aos olhos de uma tecelã, fiar e tecer são atividades de 

transformação da natureza em cultura, de criação [...], são ligadas à regeneração e à  

narração”. As mulheres, ao bordarem o mundo da imprensa com a Flor de Liz, lutando pela 

educação, narrando histórias, com poder sobre sua própria produtividade e autonomia e 

criação, estavam simbolicamente associando escrita e tecelagem, cordão umbilical e fio da 

vida, trama e coletividade assim como a personagem Sá Zephinha, a parteira do romance A 

Barragem, de Maria Ignez Mariz, já citada nesta tese. As jornalistas da Flor de Liz utilizaram 

o poder da palavra escrita para puxar os fios existenciais de um novo jeito de ser mulher. Seja 

puxando outros fios históricos no tear de papel, ou bordando Flores de Liz na imprensa 

paraibana, ou mesmo plantando flores no campo como fazem as mulheres presidentes dos 

sindicatos da zona rural da Paraíba, a exemplo da nossa líder sindical Margarida Maria Alves, 

que se tornou uma referência significativa na luta das mulheres pelo direito à terra. 

Percebemos, assim, que a Flor de Liz, resistindo ao tempo, continua espargindo 

sobre as gerações novas, o perfume de suas lições de heroísmo, dedicação, zelo e amor à 
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causa do bem e da verdade, como as flores construídas por Cecília Meireles: “atirando fios, / 

aos fios do arco-íris, / recolhendo cores, / desenhando pontos, / inventando flores / que não 

morrem nunca...” (MEIRELES, 2001, p. 287). 

  

 

4.2  Revista Era Nova: a Era das Mulheres Letradas na Paraíba 

 

A revista Era Nova, criada em 27 de março de 1921, com periodicidade 

quinzenal, circula até 30 de dezembro de 1925. São seus fundadores: Severino de Lucena, 

Sinésio Guimarães Sobrinho, Epitácio Vidal, Vieira d’Alencar, Lima Júnior e Mardokêo 

Nacre, um grupo de intelectuais que busca abrir espaço para a crônica literária, a moda, as 

artes plásticas, os anúncios, a ficção e a poesia. Vejamos um trecho de seu primeiro editorial:  

Apresentamos em público o primeiro número desta revista, cujo 
empreendimento nasceu de despretensiosos intelectuais, que visam apenas, 
sem vaidades nem ambições, o desenvolvimento literário de nosso meio, 
cooperando em prol das idéias fecundas, que são o apanágio intelectual dos 
povos cultos. [...] 
Se bem que o jornalismo em nosso país tenha decaído de sua gloriosa 
posição de reivindicador do direito, de protetor do mísero, de defensor da 
liberdade, para se poluir no terreno mesquinho da exploração particular, do 
industrialismo político, das descrenças malbaratadas e das controvérsias 
recalcitrantes, não nos demove o princípio são e resoluto de fazê-lo o 
alampadário do culto à moral, do temor à lei, do respeito à ordem.31   

 
O objetivo central da revista é contribuir para o desenvolvimento literário do meio, 

caracterizando-se como um órgão de utilidade pública, comprometido tão somente com o 

incremento das letras, como explica Hildeberto Barbosa Filho: 

A Era Nova não procura seguir uma diretriz estética e ideológica precisa, 
configurando-se, na verdade, como um periódico em torno do qual se aglutinam os 
diversos intelectuais e escritores da época, sejam brasileiros, seja principalmente 
paraibanos, sem se vincular a quaisquer tendências dominantes (BARBOSA FILHO, 
2001, p. 194). 

As observações do crítico literário paraibano revelam a importância histórica da 
                                                 
31 Era Nova, número 1. Paraíba, 27 de março de 1921. 
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Revista Era Nova, e aqui nos interessa priorizar tão somente os textos de autoria feminina 

veículados nesse periódico enquanto órgão representativo das manifestações culturais de uma 

época. Escolhemos o poema Céu da minha terra, de Adamantina Neves, para expressar um 

lirismo cuja existência, nascendo das próprias características da linguagem poemática, 

aumenta a consciência e a responsabilidade da escritora em cantar seu amor pela cidade:    

Céu de minha terra 

Como é grande, meu Deus! Quanta beleza! 
Estrelas mil a sua culpa encerra! 
É como um lindo manto de princesa 
O céu encantador da minha terra. 

Fitas o céu azul: e com firmeza 
Procuras o que queres, pois não erra 
Quem pede alguma coisa com pureza 
Ao céu encantador da minha terra. 

Na linda Parahyba abençoada 
O luar, a doce voz da passarada: 
Tudo de belo e divinal encerra! 

É impossível que exista neste mundo 
Um céu mais belo e azul e mais profundo 
Que o céu encantador da minha Terra!32  

O crítico literário Janilto Andrade (2001) rememora que foi Baudelaire um dos 

primeiros poetas a falar sobre a metrópole moderna. A tradição literária passa a entender a 

poesia como um universo de significações que brotam das articulações, criadas no poema, 

entre melodia, imagens e logopéia: 

A modernidade desenvolve, com a nova concepção de poética, o conceito de 
sujeito lírico como entidade que nasce no jogo das relações ambientais do 
discurso poemático.O sujeito lírico não pode mais ser confundido com o 
poeta em carne e osso porque sua existência brota da melodia, do canto, da 
sintaxe, do ritmo: o sujeito lírico é o próprio texto, e é o texto que o poeta 
real transforma-se em sujeito lírico. Trata-se de uma entidade cuja existência 
é, assim, lingüística (ANDRADE, 2001, p. 207). 

A linguagem da emoção artística do poema de Adamantina revela o seu 

sentimento de paraibanidade, o seu amor pelas nossas coisas, a relação estabelecida por 

Octávio Paz: “O poema é criação, poesia que se ergue. Só no poema a poesia se recolhe e se 

                                                 
32 Era Nova, Parahyba do Norte, 15 de maio de 1924, Nº 62 
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revela plenamente [...] O poema é um organismo verbal que contém, suscita ou emite poesia” 

(PAZ, 1982, p. 17). Assim, como já vimos no segundo capítulo, a cidade é um símbolo 

feminino que acompanha o indivíduo pela vida afora.  Em Céu da minha terra, num 

desdobramento associativo, as imagens se sucedem reinventando uma cidade com os fios da 

imaginação, com o olhar da poetisa retratando a beleza de um céu azul, que tem o poder de 

atender toda prece. Estrelas, lua e um manto de princesa aparecem como sinais que revelam o 

universo lúdico da infância, dos contos de fadas, das histórias infantis que provavelmente 

Adamantina narrou inúmeras vezes na sua prática pedagógica junto às crianças.  

Adamantina Neves nasceu em João Pessoa em 26 de setembro de 1905. Foi a 

primeira filha de Arthur Jader de carvalho e Maria Gomes de Carvalho Neves. Desde os 06 

anos de idade começa a declamar poesia. Na adolescência, estimulada pela tia Fininha começa 

a escrever os primeiros versos. Professora alfabetizadora de várias gerações, teve um amor 

pela nossa terra semeado nos corações e nas mentes de muitas gerações que ajudou a formar.      

Vamos percebendo, assim, que a Página Feminina era um espaço educativo para 

socializar conhecimentos diversificados. A ensaísta Ana Amélia, na passagem do aniversário 

da morte de Euclides da Cunha, escreve na Era Nova o artigo Euclides da Cunha – 

Recordações de sua vida, rememorando a amizade entre o escritor de Os Sertões e seu pai, 

engenheiro e vizinho do escritor, no período em que morou em São Paulo.  De acordo com as 

histórias que o pai lhe contava sobre seu grande amigo, a jornalista destaca um dos episódios 

que ouvira, quando criança, sobre o jeito de ser de Euclides: 

Tinha, às vezes, rompantes de estranha rudeza, mas ao par desses gestos 
inexplicáveis, tinha transbordamentos de grande ternura. Quando lhe nascera a 
primeira filha, cantava ele, quase louco de alegria, quis anunciá-la a todos, radiante, 
feliz como um deus. Depois de beijar a frágil entesinho, que tão pouco havia de 
durar, correu à porta para dizer, à rua, a todos, a sua felicidade. E como a primeira 
pessoa que avistou foi uma negra mina, com um tabuleiro de doces, a fez descansar 
a carga, abraçou-a dizendo: “Tenho uma filha! Uma menina, sabes? Vem vê-la, 
anda!” E como ela alegasse não poder abandonar os doces, ele respondeu, dando-lhe 
dinheiro: “Aqui tem , compro-os todos! Mas vem ver a minha filha, que acaba de 
nascer!” Quando meses depois, a morte levou esse ente adorado, ele parecia estar 
prestes a enlouquecer, tal a sua dor33.  

                                                 
33 Era Nova, Parahyba do Norte, 31 de outubro de 1925, Nº 89 
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Todos os anos, no aniversário da morte de Euclides da Cunha, por toda parte,  

realizam-se homenagens ao escritor brasileiro. Em vez de render um preito ao texto 

euclidiano, Ana Amélia optou pela narração de um trecho da vida do escritor, inspirada em 

uma lembrança, legada por seu pai, que conheceu de perto Euclides da Cunha. Lendo sua 

narrativa, vamos aprendendo alguma coisa sobre a situação da mulher negra na nossa 

sociedade. A figura das quitandeiras, vendendo frutas, doces e diversos tipos de comidas – 

tema dos mais dignos e necessários de ser estudado por homens e mulheres no contexto da lei 

10.639/03, que torna obrigatório em nossas escolas o ensino sobre a importância da população 

afrodescendente na nossa formação cultural povoava as ruas do Brasil, naquele período. 

De outra parte, a iniciativa de Ana Amélia em homenagear Euclides da Cunha 

continua ecoando nas escritoras contemporâneas, a exemplo do texto Presença das mulheres 

em Canudos, da romancista pernambucana Luzilá Gonçalves Ferreira, problematizando a 

ausência do elemento feminino nesse livro admirável: 

Nesse livro enorme, surpreendente, admirável, que é Os sertões, 
descrevendo um dos episódios mais trágicos da nossa história, Euclides da 
Cunha quase não fala das mulheres. Entretanto, numa grande comunidade 
como foi Canudos, como esquecer o papel exercido pelo elemento feminino, 
no interior de um cotidiano duro, hostil? De fato, onde estão as mulheres em 
Os sertões, as prováveis heroínas, as grandes personagens que se 
distinguiram, certamente como alguns dos homens, por sua coragem, por sua 
ação? E esse silêncio mesmo de Euclides não seria significativo? 
(FERREIRA, 2002, p. 367). 

A romancista pernambucana prossegue sua busca pelas personagens femininas no 

texto euclidiano, fazendo uma leitura atenta nas linhas e entrelinhas, debruçando-se, aqui e ali, 

sobre os pequenos detalhes que o autor retrata, em contrapartida ao mar de informações que 

nos falam sobre os homens em sua luta, em suas ações cotidianas.   

 Em meio ao batalhão de mulheres, uma se sobressai, e Euclides a descreve 

longamente: magra, velha, com olhares ameaçadores, cabelos emaranhados e cheios de terra. 

Tinha, nos braços finos, uma bisneta. Luzilá Gonçalves Ferreira conclui: 
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Essa velha, meio bruxa, meio espectro, personagem decrépito e sem nada que 
lembre o sexo a que pertence, é o símbolo mesmo da miséria a que foram 
submetidas as mulheres em Canudos. Vivendo como escravas, submissas, elas 
arrastaram no interior do arraial vidas cinzentas e inexpressivas, com o pensamento 
no futuro, num paraíso vago, que viria depois que o sertão virasse mar e o mar 
virasse sertão,como pregava o Conselheiro. Resta-nos lamentar a sorte dessas 
mulheres nesse coletivo que as anulou e que finalmente foi inútil, numa história 
trágica, desnecessária, que hoje nem chega a nos comover como deveria. Mas que 
poderia se repetir, em menor proporção, claro, em razão do isolamento, do abandono 
a que estão relegados as gentes humildes do sertão (FERREIRA, 2002, p. 377) .  

A pesquisadora pernambucana lança um novo olhar para o livro de Euclides, 

fazendo uma releitura confirmando o que diz o crítico literário Janilto Andrade (2001: p. 35), 

ou seja, que, no ato de ler, a subjetividade amplia os horizontes do anterior e do posterior e se 

funde, expressando sempre um ponto de vista, porque todo apreendedor, ente do seu tempo, 

está inserido naquilo que interpreta, uma vez que o faz em função do seu gosto e do complexo 

cultural que vivencia, livre e eficazmente. Nessa trilha, Luzilá Gonçalves Ferreira tem uma 

extensa produção na área de estudos sobre a mulher na literatura, contribuindo, 

significativamente, para retirar do silêncio as nossas mulheres do passado que também 

fizeram história.  

 

 

4.3  A União: Educação e Cultura  nas Páginas Femininas  

 

O jornal A União, órgão do Partido Republicano do Estado da Parahyba, foi 

fundado no dia 2 de fevereiro de 1893, pelo presidente da província, Álvaro Machado, para 

funcionar como veículo de divulgação cultural, servindo como espaço de debates sobre as 

questões estéticas, políticas e literárias, sobretudo na década de 20, como afirma Hildeberto 

Barbosa Filho:  

Fundado em 1893, para servir de porta-voz oficial do governo, o jornal A 
União, principalmente no período dirigido pelo escritor Carlos Dias 
Fernandes, isto é, 1913 a 1925, assume um compromisso, explícito e 
permanente, com as manifestações culturais, especialmente no que diz 
respeito à literatura e à poesia.   
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E mais adianta acrescenta o crítico literário: 
Seguindo, assim, uma orientação editorial a estimular efetivamente a 
produção literária, A União publica, na década de 20, aqueles que podem ser 
considerados os nossos primeiros cadernos ou suplementos literários 
(BARBOSA FILHO: 2001, ps. 177-178). 

No meio desses primeiros cadernos e suplementos, surge a Página Feminina, 

sinalizando mais um espaço conquistado pela mulher paraibana na imprensa, como registra 

Fátima Araújo, no livro Paraíba: imprensa e vida, ao rememorar a história da imprensa local, 

destacando nomes de muitas intelectuais que colaboravam no jornal A União: 

Um domingo aparece o suplemento dirigido pela Associação Paraibana Pelo 
Progresso Feminino, liga em prol do feminismo, que existia em João Pessoa. 
Aí colaboram: Olivina Olívia Carneiro da Cunha, Iracema Feijó, Santinha de 
Sá, Marina de Abreu, Adília de Albuquerque Moraes, Lylia Guedes, Alice 
Monteiro, Eudésia Vieira, Analice Caldas e outras (ARAÚJO, 1986, p. 
261).34  

A Página Feminina tinha como objetivo central socializar textos de autoria 

feminina e manifestações culturais locais, como podemos ler na crônica O Coco, de Santinha 

de Sá: 

Uma das expressões mais interessantes da alma nordestina é a sua dança 
mais característica: o Coco. Dança de movimentos coreográficos muito 
variados, de música sempre nostálgica em que a linha melódica simples e 
ingênua se move sobre o ritmo quase invariável. 
A saudade do negro expatriado e a dor do indígena arrancado da sua terra se 
traduzem nesta nostalgia do conto de ritmo monótono, se fundem no sentido 
nordestino indolente, amolecido ao calor de um sol de fogo. 
E onde o coco tem a sua expressão mais pitoresca é nas praias, onde os 
pescadores, a um tempo andazes e preguiçosos, rematam com a dança do 
zabumba e do caracaxá a semana que passaram lutando contra o vento e as 
vagas, pernoitando em uma jangada sem nenhum conforto, a procura do 
peixe que lhes dá sustento, ou estirado, inertes, a sombra dos coqueiros, 
como numa contemplação de filósofo em meio a uma natureza esplendida e 
grandiosa. 
Serve-lhes de tema o simples barco em que pelejam, 
Meu barco é veleiro 
Nas ondas do mar 
A beleza da paisagem que lhes admiram numa  meia inconsciência, 
Os coqueiros são bonitos 
Na beira do mar 
E uma infinidade de motivos outros, impressões do meio ambiente35. 

                                                 
34 ARAÚJO, Fátima. Paraíba: imprensa e vida. João Pessoa, Grafset, 1986, p. 261  
35 A União, domingo, 17 de setembro de 1933, Página Feminina. 
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Pianista, professora, pesquisadora do folclore nordestino, cronista, conhecida aqui 

e em outras regiões do país, Santinha de Sá parece ter contribuído para a história cultural da 

Paraíba, precisamente pela força de seus dotes musicais e jornalísticos. Recompor crônicas do 

passado parece-nos de extrema utilidade. A importância do folclore em nossa educação não 

pode ser esquecida, pois se é certo que essas coisas vão se perdendo, cumpre-nos conservar a 

memória desse folclore como recordação histórica, ponto de referência, elemento de nosso 

passado e de nossa formação.  

De outra parte, Santinha de Sá valoriza as nossas raízes africanas e indígenas, 

seguindo a mesma trilha de outras escritoras de sua época como Eudésia Vieira, Ezilda 

Barreto e Júlia Leal. Segundo Carlos Sandroni (2002, p. 11), além da música litúrgica, 

herdamos da África o samba, o coco e a capoeira. A expressão: A saudade do negro 

expatriado contribui, significativamente, para o debate sobre a escravidão. Ser retirado da 

sociedade em que se vive e transformado em mercadoria, marcado a ferro e fogo, e explorado 

até a morte é uma experiência do negro expatriado. São inúmeros os documentos  retratando 

as aberrações que a população negra sofreu, a exemplo da crônica do modernista Mário de 

Andrade, durante sua excursão ao Nordeste, especificamente, na Paraíba, onde colheu 

diversos temas musicais: 

Paraíba  (7 de fevereiro de 1927) 
Imaginava trabalhar muito hoje porém os cantadores atrasaram. Só ali pelas 
9 da manhã, depois de duas horas de espera apareceu um negro. [...] 
Pois o negro sentou, olhei pra ele sincero, não tem dúvidas: estava bem 
vestido. A fazenda era azulão porém limpo, novo, os botões do dólmã 
chiques. [...] 
- Seu nome, faz favor?... 
- Jimmy vigia da Great Western. 
- Sei. Todos os companheiros dizem que você canta muitos cocos lindos... 

 
Mais adiante o cronista conta a história de Jimmy:   

 
Terá uns vinte anos agora. Pelos 12, um paraibano rico e divertido levou-o 
pra Paris e fez de Jimmy um chasseur com roupa verde-periquito. Sucesso 
tamanho que o branco levou Jimmy, vivo como galinho-de-campina, por 
toda a parte, Londres, Itália. Depois vendeu-o como escravo pra um 
negociante indiano. Jimmy foi parar em Bombaim, escravo de estimação. A 
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mãe dele andava chorando desesperada pelas ruas da Paraíba, o Ministério 
do Exterior se mexeu no tempo de Azevedo Marques. E Jimmy afinal foi 
repatriado. [...] 
Depois apareceu o Marim, caboclo adorável. É o gaiteiro dos Caboclinhos e 
veio me trazer a gaita dele que quero levar pra uns estudos em São Paulo 
(ANDRADE, 1983, p.375). 

 
O trecho acima ilustra as terríveis realidades vivenciadas pela população 

afrodescendente. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de 

pigmentação entre populações negras e não negras. Ela resulta, segundo Kabengele Munanga 

(2003), de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do 

continente africano e, cujos habitantes foram seqüestrados, arrancados de suas raízes e 

trazidos amarrados aos países do continente americano, inclusive o Brasil. Muniz Sodré, ao 

prefaciar o livro Agadá: Dinâmica da Civilização Africano-Brasileira, explica que para o 

indivíduo da Tradição existir não significa simplesmente “viver”, mas pertencer a uma 

“totalidade – o grupo. Cada pessoa tem a sua própria singularidade, onde estão impressas as 

bases de sustentação da vida psíquica individual. A crônica de Mário contribui tanto para 

denunciar o tratamento desumano que a população negra recebia como também para ressaltar 

a presença do negro na nossa formação cultural. Nesse contexto, o escritor afirma que não se 

fabricam artistas, mas se pode concorrer para que muita gente compreenda e aprecie melhor 

as danças do nosso folclore e a contribuição das diversas etnias no folclore brasileiro. O olhar 

sensível de Mário de Andrade destaca ainda a presença feminina no Coco na praia de 

Tambaú: 

Logo de entrada, pra me indicar a possibilidade de bom trabalho musical por 
aqui, topei com os sons dum coco. O que é, o que não é: era uma crilada 
gasosa dançando e cantando na praia. Gente pré-destinada pra dançar e 
cantar, isso não tem dúvida [...]. Um velhote movia o torneio batendo no 
bumbo e tirando a solfa. Mas o ganzá era batido por um piazote que não teria 
6 anos, coisa admirável. Que precosidade rítmica, puxa! O piá cansou, pediu 
pra uma pequena fazer a parte dele. Essa teria 8 anos certos mas era uma 
virtuose no ganzá. Palavra que ainda não vi, mesmo nas nossas habilíssimas 
orquestrinhas maxixeiras do Rio, quem excedesse a paraibaninha na firmeza, 
flexibilidade e variedade de mover o ganzá. Custei sair dali. 

E mais adiante Mário de Andrade também destaca a luta pela liberdade: 
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Existe aqui na Paraíba uma tipografia que estava na obrigação de ser célebre 
no país, se fôssemos patriotas de verdade. [...] Pois qual não foi minha 
surpresa gozada topando num “foiêto”, com uma poesia “A caravana 
democrática em ação”. Comprei. Poesia comprida por demais e principiada 
marselhesamente deste jeito: 
Surgiu o sol no horizonte 
Com raios de ouro a brilhar, 
Com a liberdade nas mãos 
Pelo Brasil a espalhar... 
Foi subindo e semeando, 
E o povo em geral gritando: 
- Está livre a nossa irmandade; 
Dizem os bosques aos oiteiros 
Dizem os vales aos ribeiros:  
- Nasceu hoje a liberdade.   
(ANDRADE, 1983, p.308).36

O olhar de Mário de Andrade continua vivo em pesquisadores do nosso folclore a 

exemplo de Laércio Queiroz37 que realizou uma pesquisa sobre as mulheres violeiras, 

emboladoras, aboiadoras, cordelistas que desafiam esse espaço tradicionalmente masculino e 

transfiguram motes com suas métricas perfeitas: 

Embora ainda haja muito a esmiuçar, felizmente, a existência de mulheres 
repentistas está comprovada, e um estudo mais minucioso encontrará dentre 
tantas uma certa Maria do Riachão, cabocla jovem e bela que, segundo 
dizem, versava muito melhor que seus cortejadores, Rita Medero, que residiu 
no Retiro da Boa Esperança, município de Barras, Estado do Piauí e morreu 
sexagenária em 1901 ou 1902, Maria Tebana do Rio Grande do Norte, 
Francisca Maria da Conceição, cognome Francisca Barrosa ou Chica 
Barrosa, nasceu em Patos, Estado da Paraíba e viveu do final do século XIX 
e começo do século XX (QUEIROZ, 2005, p.142). 

De acordo com o exposto, algumas mulheres, apesar dos preconceitos sexistas, 

ultrapassam os obstáculos e empunham suas violas no território da arte do improviso. Ainda 

segundo Laércio Queiroz, a obra de caráter social é recente no Brasil, sobretudo na poesia. O 

pesquisador pernambucano diz que a literatura social é aquela que tematiza personagens cujo 

destino está entrelaçado ao de uma classe, articulando a obra com questões relacionadas ao 

coletivo: o desemprego, a criança abandonada, a pobreza, a condição da mulher submissa, a 

prostituição, a classe operária, todas essas categorias esmagadas por um sistema opressor, 

                                                 
36 ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz.  São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1983. 
37 Laércio Queiroz defendeu a dissertação Mulheres de repente: Vozes femininas no repente nordestino, sob a 

orientação da Professora Doutora Luzilá Gonçalves Ferreira, na UFPE, em junho de 2003. 
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como mostram os poemas de Minervina Ferreira (Queiroz, 2005, p. 143): 

A fome é uma doença 
que atinge o povo sofrido 
Sinto uma tristeza imensa 
quando vejo alguém caído 
O desemprego é pesado 
De estado pra estado 
Nem sei quem é culpado 
No Oitavão Rebatido 

Atualmente, na Paraíba, temos mulheres repentistas consagradas a exemplo de 

Maria Soledade que é uma poetisa popular conhecida nacionalmente. Dentre outros temas da 

sua produção poética, a infância está bem presente: 

O antigo pilão 
Que mamãe pilou café 
Inda resistia em pé 
Junto ao pé de açafrão 
Um pedaço da vaquejada 
Uma corrente quebrada 
Do velho cachorro fera. 
(QUEIROZ, 2005, p. 156): 

Na Paraíba, ainda existem diversos grupos de coco a exemplo das Mulheres 

Cantadoras de Coco do Quilombo de Caiana dos Crioulos, que fica acerca de 14 Km do 

centro de Alagoa Grande, terra de Jackson do Pandeiro e Margarida Maria Alves. No cenário 

da cultura popular, a cantadora de coco conhecida como Odete do Coco é uma das mulheres 

que mais se destacam, inclusive num trabalho realizado pelos jornalistas Pedro Alexandre de 

Sanches e Valmir Santos, ambos do jornal da Folha de São Paulo. A matéria conta a história 

do grupo de músicos A Barca que estão refazendo a viagem do modernista Mário de Andrade 

pelo interior do Norte e Nordeste do país, na Missão de Pesquisas Folclóricas, em 1938, 

recolhendo ritmos, cantos, danças nortistas e nordestinas.  A vocalista e baixista Renata 

Amaral em entrevista para a Folha de São Paulo comenta:  

Em cada cidade, a proposta é realizar três atividades: oficina, gravação e 
shows. Não se trata de levar profissionalização a comunidades carentes, em 
sua maioria. É um trabalho de mão dupla, que dá visibilidade e serve à auto-
estima dos artistas. 38  

                                                 
38 Folha de São Paulo, quarta-feira, 15 de dezembrode 2004. 
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Renata e colegas reconhecem nessas pessoas a condição de mestres. Até a 

primeira quinzena de fevereiro de 2005, eles terão percorrido 22 cidades. 

O projeto Turista Aprendiz, cujo título faz uma homenagem ao livro de Mário de 

Andrade, é patrocinado pela Petrobrás e resultará em dois CD’s com os artistas locais e um 

terceiro com criações do grupo. A Barca se compromete a repassar os recursos da venda dos 

discos e DVD para fomentar as atividades dos artistas locais.  

A pesquisa do grupo paulista A Barca contribui para divulgar a presença das 

mulheres cantadoras de coco, tornando públicas estas vozes femininas da nossa cultura 

popular. 

Ainda na crônica de Santinha de Sá, é possível perceber que a dança do coco 

ultrapassa as fronteiras do litoral e chega ao brejo: 

O coco também pertence ao brejo, onde é dançado a propósito de tudo. Aí já 
o temos com uma expressão mais triste, mais dolente, dadas as condições 
muito incertas da vida do indivíduo dependente em absoluto de uma natureza 
que tanto é rica e pujante nos tempos de bom inverno, como é pobre e 
ressequida nos grandes verões, quando além  do calor deprimente lhes 
acarreta um cortejo imenso de vexames e sofrimentos. 
Este contraste reflete claramente na alma brejeira sentimental, mas recai 
sempre na sua musicalidade acentuada de nordestino, o mesmo traço de 
melancolia que ouvimos tanto no coco como no aboio ou na toada. 
Muito interessante é o efeito do serrote que, nessa zona do interior, foi 
introduzido no coco, ao lado do caracaxá e do zabumba [...]. 
Longe do litoral viçoso, entre os morros amarelecidos pelos roçados secos 
ou aveludados com o verde das plantações seivosas, o coco é mais uma 
queixa, um lamento ou uma aluação às crenças misteriosas que fervilham no 
cérebro do indivíduo simples do campo: 
O’mana deix’eu i 
O’mana eu vou só 
O’mana deixéu í 
Paro o sertão do Caicó 
Eu tou dançando 
com a aliança no dedo 
Do mestre Zé Maiano (mestre do catimbó).39 

O amplo conhecimento sobre o folclore brasileiro que a pianista paraibana revela 

em suas crônicas é fruto das suas pesquisas em vários Estados do Brasil, em companhia de 

seu marido, o maestro Gazzi. O casal realizava inúmeras viagens para conhecer as 

                                                 
39 A União, domingo, 17 de dezembro de 1933, Página Feminina, crônica de Santinha de Sá. 
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manifestações culturais, os costumes, a literatura popular e a música brasileira. Uma dessas 

viagens tornou-se assunto da crônica Arte Musical, da professora Alice Monteiro: 

Ouvia Santinha de Sá no salão nobre da Escola Normal, na hora de Arte com 
que a Associação Paraybana Pelo Progresso Feminino recepcionava o 
embaixador José Américo. 
Foi a virtuosa conterrânea a figura central daquela festa. 
Emotiva, de temperamento vibrátil aos encantamentos da arte a que se 
dedica as primícias de uma inteligência de escol, a pianista conterrânea 
soube impor-se a nossa platéia, que acorre sempre a ouvi-la admirando o 
relevo e o colorido que sabe imprimir aos trechos escolhidos. 
É bem companheira ideal dessa destacada figura de artista e de cavalheiro 
que é Gazzi Sá. Sente, como todos os célebres atração irresistível pelas 
metrópoles. Vez por outra procura o nosso centro de maio Cultural, foge 
para o Rio de Janeiro. [...]. 
Fez-me presente das suas impressões sobre o movimento musical na capital 
do pais:  
“E você sabe porque ainda não tivemos tempo de descansar? Porque temos 
andado às voltas com o Villa-Lobos,que nos leva a todos os ensaios e 
demonstrações de orfeon. Imagine que fomos até o Mayer, onde houve um 
ensaio durante uma tempestade fortíssima. E enquanto Villa-Lobos fazia 
uma preleção às alunas sobre o homem e a Natureza, motivos que o 
inspiraram na composição do oratório que estavam estudando. ‘Vida Pura’, o 
vento, os trovões,os relâmpagos e a chuva lhe davam as palavras maior 
forma de expressão – conhecendo de perto o grande músico é que estou 
compreendendo melhor a sua obra que ele mesmo chama de realista. Você 
não calcula como nos tem sido interessante e mesmo divertido assistirmos os 
ensaios de orfeon dos professores,das escolas secundárias e profissionais, e 
de todos estes orfeons com orquestras e órgão! É maestro incansável 
procurando transmitir a todo este conjunto com doçura, revolta-se 
entusiasma-se,interrompe, esmurra a mesinha ao seu lado, e o melhor é que 
eu me consolei vendo que no Rio de Janeiro o grande Villa-Lobos também 
precisa coçar a cabeça, perguntando e exclamando: – o tenor X, não veio? 
Onde estão tais e tais sopranos? É impossível! Isto não pode continuar! E 
então eu dizia a Gazzi – Console-se, os brasileiros são iguais no norte e no 
sul. 
A ‘Vida Pura’ teve sua execução definitivamente anteontem. O Municipal 
cheíssimo. O palco enorme com três mil orfeonistas. 
Abaixo do palco a orquestra municipal e lá em cima o órgão. Em contraste 
com o teatro todo no escuro, o palco era iluminado pelos refletores que iam 
mudando o colorido nas seis partes da missa-Oratório começando o Kirie no 
alaranjado e terminando no Agnus Dei com a iluminação branca, 
progressiva, de todo o teatro, inclusive o palco, acompanhando o crescendo 
formidável do acorde em que se juntaram todas as vozes, toda a orquestra e o 
órgão – Enquanto este deslumbramento de luz e som arrebatando para as  
alturas a alma de toda aquela multidão, surpreende um ritmo chocante dos 
tímpanos reforçando o crescendo grandioso, mas de um sentimento diverso, 
como que num esforço supremo e violento de não deixar fugir Natureza a 
sua expressão máxima de beleza transformada em música pelo gênio de 
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Villa-Lobos”.40

A crônica de Alice de Azevedo Monteiro destaca a importância da cultural 

musical em nossa educação, representando medida de valor tanto no campo dos estudos 

etnológicos, como, no enriquecimento da história das mulheres intelectuais da Paraíba, pelo 

fato de ser uma mulher que escreve sobre uma pianista de renome nacional, como também o 

dado histórico de que a cronista ouvia o recital de Santinha de Sá no salão nobre da Escola 

Normal, na hora da Arte, a pedido da Associação Paraybana Pelo Progresso Feminino na 

ocasião em que recepcionava o embaixador José Américo de Almeida. Essa informação 

revela o programa educativo adotado pela Associação como podemos ler na crônica de Lylia 

Guedes, comunicando a fundação, nesta capital, de uma associação feminina comprometida 

com a educação das mulheres, publicada no jornal A União, de 15 de março de 1933: 

Instalou-se no sábado 11 do corrente, como havia sido anunciado, essa novel 
associação sendo aclamada a seguinte diretoria: Presidente, Lylia Guedes; 
vice-presidente, Olivina Carneiro da Cunha; secretária Alice de Azevedo 
Monteiro; oradora, Albertina Correia Lima; tesoureira, Francisca de 
Ascenção Cunha e bibliotecária, Analice Caldas. 
Para desdobrar o vasto programa educativo, recreativo e caritativo que a 
associação adotou, foi resolvido a criação de diversos núcleos onde cada 
assunto será cuidadosamente desenvolvido,obedecendo a seguinte 
distribuição: 
 
1 – Literatura e cultura da língua materna. 
2- Brasilidade – geografia e história da pátria. 
3- Francês. 
4- Inglês. 
5- Alemão. 
6- Italiano. 
7- Economia doméstica. 
8- Cultura Física. 
9- Prendas domésticas, pintura. 
10 – Jogos recreativos, música. 
11- Benefecência. 
12 – Educação política – social. Noção de direito usual. 
 
A idéia foi recebida alvissareiramente contando logo todos os núcleos com 
grande número de inscrições. 
As sócias inscrever-se-ão naqueles  núcleos cujo assunto lhe interesse. As 
mais adiantadas irão ajudando as mais atrasadas. Desde que um grupo de 5 
em diante deseje começar uma língua que lhe seja ainda desconhecida,será 
formada uma classe com professor habilitado. [...] A sociedade manterá, 
logo que a condição financeira o permitam, uma escola para aquelas que não 

                                                 
40 A União, domingo, 23 de dezembro de 1934 
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estando em idade escolar ou que trabalhando para a própria manutenção não 
disponham de bastante tempo.41  

A fundação da Associação Paraybana Pelo Progresso Feminino está intimamente 

relacionada à história da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, com sede no Rio de 

Janeiro, dirigida por Bertha Lutz, filha de uma enfermeira inglesa e de um dos mais 

importantes cientistas brasileiros de seu tempo, Adolfo Lutz. Teve uma condição muito 

específica, que definiu sua trajetória: a de pertencer tanto à elite econômica como à 

intelectual. Em 1922, após voltar dos Estados Unidos, organizou o I Congresso Internacional 

Feminista no Rio de Janeiro. Na mesma ocasião, nascia a Federação Brasileira para o 

Progresso Feminino, segundo a historiadora Céli Regina Jardim Pinto: 

A Federação Brasileira para o Progresso Feminino é a mais importante e 
reconhecida organização em defesa dos direitos da mulher no período. Já 
nesse congresso aparecem registros de representantes de São Paulo e Ceará. 
É interessante observar que ao longo da década de 1920 a idéia da federação 
espalhou-se pelo país. Há notícia da criação de federações em Minas Gerais, 
Paraíba, Bahia, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte. Não há dados sobre 
o alcance desses núcleos, mas mesmo que tenham sido muito pequenos é 
surpreendente que em época de comunicação tão difícil e de deslocamentos 
que exigiam longos períodos de tempo houvesse a proliferação das idéias 
dos direitos das mulheres em estados tão distantes do Rio de Janeiro, centro 
principal de irradiação do movimento (PINTO, 2003, p. 23).   

Seguindo a perspectiva da Federação Brasileira para o Progresso feminino, a luta 

central da Associação Parahybana Pelo Progresso Feminino era pelo direito ao voto, para 

promover a educação da mulher e elevar o nível da instrução feminina; proteger as mães e a 

infância; obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino; auxiliar as boas 

iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão; estimular o espírito de 

sociabilidade e de cooperação entre as mulheres. Procurando desenvolver o programa acima, 

a nova sociedade também fundou uma biblioteca, um sinal do empenho da citada Associação 

em defender a instrução como uma das armas mais poderosas para as conquistas femininas.  

 Apresentamos trechos do comentário de Juanita B. Machado sobre a relevância da 

                                                 
41 A União, quarta-feira, 15 de março de 1933. 
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fundação da Associação Parahybana Pelo Progresso Feminino para a elevação cultural das 

mulheres do nosso Estado. Inicialmente, ela contextualiza o avanço intelectual das mulheres 

de outros lugares:  

A mulher, esse ser frágil como uma flor e útil como um fruto, vai tentando 
viver nobremente pelo esforço pessoal, premunindo-se contra as surpresas 
do destino que pode deixá-la apenas no ambiente do lar; culpa unicamente 
da errada educação que lhe deram. 
O homem de quase todas as latitudes, onde o progresso abarcou todos os 
problemas, já sentiu a necessidade de fazer da mulher, não somente a musa 
capaz de condimentar um bom quitute e cerzir meias, mas colaboradora 
eficaz, pronta a substituí-lo, quando houver mister. Mas, no Brasil, essa 
visão do problema chocou-se com a fatalidade temperamental do homem dos 
trópicos, de uma raça cheia de primitivismo. Ele olha e enxerga a mulher 
apenas com os olhos do instinto, ela é para ele, uma propriedade que nem ao 
menos tema garantia de um futuro certo.  
Mas... devagar, devagar, sobe-se a montanha sem cansar. 
[...] 

Neste trecho, a jornalista traça um perfil das mulheres que compõem a diretoria da 

associação: 

Todos os nomes que formam a diretoria atual da móvel sociedade têm uma 
alta significação no seio do magistério e da sociedade parahybana. Nomes 
que são uma flâmula da vitória na luta diária por um lugar de honra na vida 
humana. 
A presidente Drª Lylia Guedes representa ali, com sua bela cultura e seu 
entusiasmo útil, um desdobramento de múltipla capacidade, quer mental, 
quer material, na orientação dos núcleos de educação e de todos os 
problemas da sociedade. 
Profª Olivina Carneiro da Cunha tem largas credenciais de valor e sua 
energia e sua nobreza de brilhantes facetas são uma garantia para a 
associação. 
Analice Caldas é uma irradiação de talento, de idealismo e de 
sentimentalidade [...], seu incentivo se faz sentir fluido de toda sua 
encantadora personalidade. 
Drª Albertina Lima, uma fisionomia onde está sempre aberta a flor de um 
sorriso cativante. 
D. Alice Monteiro, a fundadora do jardim de infância ali e que tem nisso o 
mais belo florão a lhe enfeitar o valor. 
Drª Ascenção Cunha que harmoniza em todas suas qualidades com o 
conjunto coeso que forma a cabeça desse pássaro azul que é a associação. 
E depois mais altisonante que todos os clarins marciais em marcha gloriosa, 
lá está todo um grande batalhão de moças, enfeitando de graça primaveril as 
aulas de cultura e as sessões de trabalho, em prol das mulheres desamparadas 
e das criancinhas pobres. 

Juanita conclui seus comentários enaltecendo o trabalho das mulheres paraibanas: 
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A Parahyba intelectual que há muito tempo vive encolhida, vai ergueu-se 
pelo incentivo, pelo trabalho de suas mulheres. 
Digamos, pois com parabéns na voz: Aleluia! Ela aí vem; a bandeirante de 
um lindo e elevantado ideal vem para um destino generoso de bondade, para 
um nobre destino, digno, por todos os seus fins, da compreensão elevada e 
justa de todos os parahybanos que verdadeiramente amam a sua terra, em 
todos os assuntos de sua potencialidade entre os quais é primordial o fato da 
mentalidade. 
Louvor às desbravadoras às parsifais de tão magnífico e suntuário 
idealismo.42

Juanita Machado, além de defender o desenvolvimento da mentalidade feminina, 

demonstra ter um bom conhecimento a respeito da mitologia grega ao utilizar o termo 

parsifais para destacar o acentuado caráter de autonomia, de idealismo das mulheres da 

associação. Pierre Brunel lembra que, no seio da floresta de mitos que compõem a literatura 

medieval, Parsifal é a imagem do exemplo mais perfeito sobre a busca do Graal, integrando 

assim o mais significativo edifício mítico da Idade Média. Ele se caracteriza por apresentar 

um acentuado caráter de autonomia, de auto-suficiência. Mito extremamente singular, Parsifal 

afirma-se como autoridade, uma vez que representa um verdadeiro mito literário, um mito da 

palavra escrita, utilizado na obra do músico alemão Wagner, na literatura consagrada de 

Virgínia Woolf, no livro As ondas e na de Ítalo Calvino, no romance O cavaleiro inexistente. 

Uma leitura estética da crônica de Juanita B. Machado revela uma narrativa 

poética utilizando o mito de Parsifal como metáfora do idealismo das fundadoras da 

associação. Leva, ao que parece, a apreender o papel que desempenham as intelectuais num 

ritual que pressupõe uma iniciação, um rito de passagem, a busca pela elevação intelectual das 

mulheres na Paraíba. 

     Tal busca pode ser confirmada na preocupação de Lylia Guedes em dar 

visibilidade à mulher, valorizando a sua presença na nossa formação cultural, retratada na 

crônica A Aborígene Brasileira em que a jornalista lamenta a ausência do elemento feminino 

na história oficial: 

                                                 
42 A União, quinta-feira, 01 de junho de 1933 
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Já é tempo de ressaltar o papel construtor que exerceu na colonização do  
Brasil a Mulher Aborigene. [...]. 
Em todos os tempos, entre todos os povos, se tem empregado uma boa parte 
de material humano nas grandes realizações, material este que fica 
modestamente enterrado nos repolhos dos fatos, escondidos a vista das 
próximas gerações pela quase omissão ou falho relato da história, como 
acontece com os alicerces dos grandes monumentos que lhes servindo de 
sustentação para galgarem as alturas, são entre tanto relegado a completa 
obscuridade subterrânea, pela mesma razão sua aplicação, isto é, por se 
destinar também a suportar, servindo de base e edifício social, fica esquecido 
o anônimo colaborador humilde. 
Quantos feitos foram citados sem ao menos a simples declinação do nome 
das heroínas e, às vezes até se pondo em dúvida a veracidade, pela 
relevância ou pela elevação moral demonstrada, em se tratando de mulheres? 
É um exemplo a referência de Fr. Vicente do Salvador às “mulheres que 
vigiam o seu quarto na fortaleza (em Igaraçu) enquanto os homens 
dormiam!” Como estivessem em guarda e, pressentindo o ataque, reagissem 
com  denodo em silêncio, ele comenta num tom de incredulidade que “foi 
um feito mui heróico para mulheres ficarem no silêncio e anonimato”.43  

A produção intelectual de Lylia Guedes merece um destaque pela atualidade do 

seu pensamento. Desde o começo do século XX, ela se preocupa em problematizar a história 

da mulher no Brasil, antecipando a historiografia libertária proposta por Michelle Perrot, 

Margareth Rago e outras pesquisadoras da área de gênero, comprometidas em resgatar a voz 

autêntica do Sujeito-Mulher como protagonista da história. 

Na crônica O que temos feito, Lylia Guedes faz um comentário sobre as múltiplas 

atividades da Associação Paraybana Pelo Progresso Feminino:  

Este ano abrimos a sede no 1º de fevereiro. Reabrimos as aulas no 1º de 
março e até o presente vão bem. No dia 19 de março reúne-se a assembléia 
geral ordinária, havendo por essa ocasião eleição para preenchimento de uma 
vaga existente no diretório.  

Mais adiante, Lylia Guedes fala sobre a realização de um festival em benefício 

dos leprosos: No dia 08 de abril se efetuou o festival. Convidaram a Paraíba em peso. Fizeram 

circular uns seiscentos ingressos-convites, apuraram um valor significativo. Temos ainda 

nesta crônica notícias de outra festa:  

                                                 
43 A União, domingo, 23 de agosto de 1936 
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Na festa desportiva organizada há pouco em benefício do Hospital 
Proletário, levou à Associação o seu modestíssimo auxílio, encarregando-se 
da confecção e entrega de duas “corbeilles” por um grupo de sócias em 
nome das ofertantes, uma por ocasião do festival realizado no cine-teatro Rio 
Branco e outra no campo de jogos do Cabo Branco, onde se efetuou a parte 
desportiva do programa.  

É interessante observar a atuação das mulheres no espaço público, a referência de 

lugares em que circulavam, a exemplo do cine-teatro Rio Branco que já não existe e o Clube 

Cabo Branco que ainda hoje é sede para atividades esportivas e programações culturais. 

Havia dentro da Associação um Núcleo de Beneficência onde cada sócia alistada 

deveria responsabilizar-se por algum pobre para socorrê-lo com certa regularidade ou 

beneficiar pedintes indistintamente, mas sempre em nome da associação. Lylia Guedes 

também destaca a importância das colaborações das sócias à imprensa: “Embora esteja 

trabalhando a motor para fazê-lo funcionar em surdina como as mãos de antigas tecelãs.”44 

Com esta expressão, a cronista utiliza a tecelagem como metáfora do ato de escrever, fazendo 

intertextualidade com as palavras de Marina Colasanti no texto A moça tecelã45: 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 
beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. 
Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia 
passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã 
desenhava o horizonte. 
Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete 
que nunca acaba. 
[...] 
Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes 
pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. [...] Tecer 
era tudo o que queria fazer (COLASANTI, 2000, p. 23)46

  
 Assim como a moça tecelã, as mulheres teciam textos e roupas. Elas tanto 

escreviam para os jornais como confeccionavam roupinhas para crianças. Além disso, 

participavam dos debates políticos, defendendo a causa feminina: 

                                                 
44 A União, terça-feira, 19 de abril de 1934 
45 Texto extraído do livro “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, Global Editora , Rio de Janeiro, 2000,  

p. 21.
46 Texto extraído do livro “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, Global Editora , Rio de Janeiro, 2000,  

p. 21.
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Outra preocupação da associação foi ajudar as mães desamparadas que não 
dispõem sequer de roupa suficiente para os filhinhos recém-nascidos. Assim 
um grupo de sócias teve a idéia de confeccionar à noite, na sede ou mesmo 
em casa, roupinhas de crianças. Tomaram a frente desse simpático 
empreendimento as consócias Helena Meira Lima, Ascenção Cunha e 
Camerina Bezerra. A roupa feita será enviada para a Maternidade. 
Por ocasião dos debates na Assembléia Constituinte a Associação mais uma 
vez dirigiu o seu apelo para a nossa bancada e para outros deputados 
favoráveis a causa feminista e assim a mulher paraibana apareceu embora 
modestamente representada, pleiteando seus direitos.47

No artigo A mulher e seus direitos em face da nova legislação, Albertina Correia 

Lima esclarece que a questão dos direitos civis e políticos da mulher é um ponto controvertido 

nas legislações dos diferentes Estados. Essa controvérsia significa que a situação jurídica 

feminina ainda exige muito debate. A atuação da mulher nas sociedades modernas abriu nova 

fase à sociologia e à jurisprudência.  

  A hipótese de inferioridade mental da mulher, que serviu de fundamento à 

desigualdade de direitos entre ela e os homens, foi uma mera ficção dos artigos, afirma 

Albertina explicando: 

Nenhum país pode reputar-se verdadeiramente civilizado, se não for 
ministrada a mesma educação intelectual a todos os indivíduos, sem 
distinção de sexo, e, se, eles não gozam dos mesmos direitos civis e 
políticos. 
O país, onde só se cogita da instrução dos homens, e onde a feminilidade 
serve de óbice ao exercício de direitos, não tem mais que uma civilização 
estacionária. 
Mas, não foi fácil a mulher romper o círculo de ação dos gynecens e penetrar 
na esfera social, como fácil lhe não tem  sido desestorvar-se de certos 
preconceitos irresistíveis a própria lógica dos fatos. 
Só com  o perparsar lento dos milênios, e, ao ocorrer de muitas reformas 
sociais, podem-se chegar a um resultado mais coerente. Com as leis naturais 
e psicológicas. 
É, porém, admirável que tão dilatados séculos tenham decorrido, sem que a 
mulher tenha visto despontar no horizonte de seus destinos o sol promissor 
da liberdade! [...] 
A nova mentalidade criada pela nova educação lhes descortinara a 
extensividade de seu papel na sociedade,lhe despertara o interesse pelas 
questões sociais.48

Para alcançar essa nova mentalidade, era necessário uma ampla formação 

                                                 
47 A União, terça-feira, 19 de abril de 1934 
48 A União, quarta-feira, 22 de fevereiro de 1933. 
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intelectual para as mulheres. A Associação criou diversos núcleos, dentre eles, o Núcleo de 

Brasilidade, com o objetivo de estudar mais cuidadosamente a geografia e a história do Brasil. 

Faziam viagens pelo interior do Estado para fotografar pontos pitorescos, pedras com 

inscrições que indicam páginas inéditas da nossa história numa época em que ainda não 

tinham um mapa que indicasse a divisão municipal. Para facilitar os custos foi criada uma 

caixa de Brasilidade como atestam as palavras de Lylia Guedes na crônica, Conheçamos 

Nossa Terra: 

As contribuições da caixa de Brasilidade se destinarão ao fim patriótico de explorar 
os nossos recantos, estudando ao mesmo tempo a sua fauna e a sua flora. 
Trabalharemos e contemos com os governos. Eles nos ajudarão. Contaremos 
também com o apoio dos prefeitos. É apenas uma questão de iniciativa. A 
colaboração dos engenheiros das obras contra as secas nos será inestimável. Há já 
uma boa fonte de estudos em monografias de engenheiros que trabalham aqui. A 
Associação vai dar passos para obter exemplares de tudo que se haja escrito sobre o 
assunto.49

 O relato de Lylia Guedes demonstra o compromisso da Associação com a 

formação intelectual das sócias através de cursos freqüentados em escolas,mas também com 

aulas práticas. Como esclarece Nóvoa, percebe-se que “estar em formação implica um 

investimento pessoal, livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à 

construção de uma identidade pessoal, que é também uma identidade profissional. A 

formação se constrói através de um trabalho de flexibilidade crítica sobre as práticas e de 

reconstrução permanente de uma identidade pessoal (NÓVOA, 1991, p. 70).  

 O compromisso da Associação com a escrita feminina pode ser observado em 

outra crônica de Lylia Guedes onde registra o lançamento do romance A Barragem, de Maria 

Ignez Mariz, fazendo parte inclusive do segundo capítulo desta tese. A advogada paraibana 

comenta a surpresa de ver uma das colaboradoras da Página Feminina publicando seu 

primeiro romance histórico: 

Foi um momento de agradável surpresa o em que recebi A Barragem de 
Ignez Mariz, a colaboradora dos primeiros dias da Página Feminina. 
Li seu livro de um fôlego, apesar de constituir um recheado volume de 328 

                                                 
49 A União, quinta-feira, 19 de outubro de 1933. 
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páginas de ótimba impressão, nítida e graúda. 
Devo relê-lo, tanto para passar novamente os olhos a descrição de certos 
costumes sertanejos, como para analisar mais atentamente seus principais 
tipos. Posso dizer, no entanto, que a impressão do todo já foi bem apanhada. 
Ignez com a agudeza de observação que demonstrou desde os primeiros 
escritos, nos dá um quadro de tintas bem vivas de vida do sertão, com 
minúcias e pormenores apreciáveis. 
Nenhum escritor poderia desvendar com mais exatidão certas facetas 
mentais da “dona de casa” matuta das classes menos abastadas, gente 
simples. A razão é que a romancista nasceu naquele mesmo rincão 
nordestino. [...]. 
Com a paciência, a persistência e o carinho que distinguem os serviços de 
mulher, ela recolheu uma verdadeira multidão de termos e expressões locais 
conseguindo – pode-se dizer – um precioso “compêndio” da língua daquela 
gente. [...]. Não se pode negar ao livro de Ignez o mérito de fixar como 
língua escrita o dialético popular sousense (e certamente das regiões 
circunvizinhas) antes apenas falado ela classe proletária.50  

Confirmando a presença e a participação feminina nas manifestações históricas da 

Paraíba, na Página Feminina do dia 16 de julho de 1939, Alice Monteiro comenta a 

conferência da professora Analice Caldas e a posse da advogada Lylia Guedes no Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano: 

Em concorrida sessão, realizada domingo último, no Instituto Histórico e 
Geográfico, a nossa consócia Analice Caldas leu alguns capítulos do seu 
livro em preparo, intitulado- Apontamentos para a História da antiga Vila 
de Alagoa Nova. 
É trabalho detalhado e interessante. 
Além da parte histórica abrange assuntos de outra ordem social e usos e 
costumes regionais. 
Ao terminar essa leitura que durou cerca de duas horas, o desembargador 
Maurício Furtado, presidente do grêmio, convida a empossar-se a Dra. Lylia 
Guedes que pronunciou a bela oração de agradecimento abaixo transcrita. 
Após a sessão, as nossas dignas companheiras foram muito felicitadas pelos 
presentes. 
Ao receber, neste momento, a investidura, tão honrosa quanto imerecida de 
membro deste Instituto, sinto uma das emoções mais profundas de minha 
vida. Não possuo credencial alguma, bem sei que me torno idônea àqueles 
que contribuíram, por meio de pesquisas, com alguma obra de valor para 
nossa geografia ou a nossa história. Devo-o, pois, à vossa condescendência. 
Em troca deste privilégio que me acabais de conferir só tenho a dar o meu 
interesse entusiástico e sincero por tudo que se relaciona com a nossa terra e 
a nossa gente. 
Entro nesta casa com a veneração e o respeito de quem entra no templo. 
Aqui me ajoelho reverente ante as figuras veneráveis dos nossos 
antepassados ilustres que souberam construir, amalgamando com o próprio 

                                                 
50 A União, quinta-feira, 14 de abril de 1938, Página Feminina 
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sangue,o belo monumento de nossa nacionalidade. [...]. 
Em cada recanto deste templo cívico surge, no pedestal grandioso do seu 
próprio valor, a figura austera, venerada e sublime, de um nome tutelar de 
nossa história. [...]. 
É assim um motivo de honra e de satisfação alistar-me na cruzada cívica 
daqueles que procuram trazer sempre acesas as piras do são patriotismo, para 
que se transmita de geração em geração, o sentimento do dever que tem cada 
brasileiro de render um preito de admiração, respeito e gratidão aos seus 
bravos antepassados e conservar religiosamente as nossas mais belas 
tradições e relíquias heróicas (A União, domingo, 16 de julho de 1939, 
Página Feminina). 

Essa crônica fala de duas intelectuais que deram contribuições importantíssimas à 

história da presença feminina na imprensa da Paraíba: Analice Caldas e Lylia Guedes.  Podem 

ser consideradas como a nova mulher, citada no capítulo 1 desta tese, aquela que publica e 

dialoga com outros escritores. Essa figura feminina na imprensa é destacada por Yasmin 

Jamil Nadaf no livro Rodapé das miscelâneas. Estudando o folhetim nos jornais de Mato 

Grosso (séculos XIX e XX), destaca a atuação da nova mulher na imprensa: 

Recordamos que desde a Independência a figura feminina rompia 
paulatinamente o seu isolamento, conquistando a vitória das casas sobre as 
ruas – instrução, presença em festejos religiosos e oficiais e, mais tarde, 
saraus, teatros e na imprensa entre outras práticas culturais – e isto mereceu 
uma atenção especial do autor de romance que chegou repetidas vezes a 
declarar o seu diálogo com essa nova mulher (NADAF, 2002, p. 50). 

É pertinente traçar um rápido perfil dessas intelectuais. 

Analice Caldas nasceu em Alagoa Nova no dia 30 de outubro de 1891. Era filh de 

Manoel Paulino Correia de Barros e Ana Salvina de Caldas Barros. Desde criança revelou 

uma paixão forte pelas letras. Após concluir o curso primário veio estudar na Escola Normal 

em João Pessoa. Depois de formada iniciou sua atuação no ensino profissional na Academia 

de Comércio Epitácio Pessoa e na Escola Técnica. Colaboradora assídua da imprensa, era 

responsável, na revista Era Nova, pelo Álbum de Mlle. Analice Caldas, em que socializava 

depoimentos de personalidades dos meios educacionais, culturais, artísticos, políticos e 

sociais do Estado. Foi uma das sócias mais atuantes da Associação Parahybana Pelo 

Progresso Feminino na luta pela emancipação da mulher. Era convidada regularmente para 
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realizar palestras em diversas instituições culturais e clubes de serviço, a exemplo do Rotary 

Club da Paraíba.    

Analice Caldas estava escrevendo sobre sua terra natal o livro: Apontamentos 

para a História da antiga Vila de Alagoa Nova. No entanto, Alice Monteiro, em uma de suas 

crônicas, conta que ela ainda chegou a apresentar uma parte da sua produção na palestra 

proferida no IHGP, mas, infelizmente, a nossa ilustre escritora paraibana faleceu no dia 15 de 

fevereiro de 1945, vítima de um acidente de avião ocorrido em Lagoa Seca, no Estado de 

Minas Gerais, não podendo assim publicar seu livro. 

Lylia Guedes nasceu no dia 14 de novembro de 1900, em nova Cruz, Estado do 

Rio Grande do Norte, mas desde os três meses de idade, veio morar na Paraíba. Era filha de 

Terêncio Guedes e Maria Amélia Guedes, com quem aprendeu as primeiras letras e a gostar 

de ler romances. Foi aluna da reconhecida mestra Francisca Moura. Estudou no Lyceu 

Paraibano e, em março de 1918, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde 

conquistou o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, no dia 16 de dezembro de 

1922. Foi professora da Cadeira de Português, Geografia e História da Civilização na escola 

Normal e no Lyceu Paraibano. De outra parte, ocupou diversas vezes a tribuna do júri desta 

Capital. Conseguiu inscrever-se na Ordem dos Advogados, foi sócia fundadora da Associação 

Parahybana Pelo Progresso Feminino. Na crônica de Alice Monteiro, temos notícia de sua 

posse no IHGP, no dia 09 de julho de 1939. Foi uma intelectual muito atuante e respeitada no 

cenário social e político da época, sendo a primeira mulher da Paraíba a fazer parte da Ordem 

dos Advogados do Brasil. Quando já estava idosa, resolveu retornar ao Rio Grande do 

Norte,onde faleceu aproximadamente aos 80 anos. 

Alice Caldas e Lylia Guedes são ícones na história da educação e cultura da 

Paraíba.  Uma história de professoras incansáveis e apaixonadas pela arte de educar. 

Empregavam todos seus esforços visando alcançar uma aprendizagem significativa. Eram 

verdadeiras mestras como define Alice Monteiro:  
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O verdadeiro mestre é aquele que se sente feliz no ambiente escolar. 
Cheio de entusiasmo e de boa vontade observa individualmente seus alunos, 
conhecendo-lhes a capacidade, inteligência, o caráter, a saúde. [...] 
Os piores alunos devem ser os mais assiduamente assistidos, com amor, até 
o despertar, até fazer crescer no indivíduo o gosto pela leitura e pelos 
estudos. 
Só o amor pode transformar o mundo, e toda reforma social nele se deve 
basear. 
Não creio no professor que castiga, como não creio no professor que oferece 
prêmios. Desde pequeno o indivíduo, deve saber que ser bom e ter caráter é 
um dever. 
Em sendo-o não se merece recompensa por isso, tanto mais quanto já se está 
recompensado pelo amor e pelo respeito dos que nos cercam. 
O mestre-escola é um dos principais elementos para o progresso da 
humanidade. 
A criança tem o direito à vida física e à vida espiritual, assim a sociedade 
está no dever de velar por ela. 
O valor do indivíduo se reflete sobre a coletividade. Quanto mais forte e 
culto for o indivíduo mais forte, poderoso e culto será o conjunto. 
Assim o professor que melhor educa e instrui mais concorre para  
engrandecimento da Pátria. 
As novas modalidades econômicas transformaram completamente a vida 
social. A mulher chamada pelas modernas condições da vida para lutar ao 
lado do homem, auxiliando-a a afastar-se aos lares, confiando inteiramente 
ao mestre a tarefa de formar o indivíduo do futuro. 
O professor moderno deve ser um psicólogo, não colocando jamais a 
instrução, o ensino propriamente dito acima da educação, a formação social 
e moral do indivíduo. 
Divide-se, desdobre-se, equilibrando sempre os dois ramos e a ciência 
pedagógica. 
Antigamente a pedagogia era uma simples matéria secundária da ciência 
filosófica. Hoje é uma ciência que compreende vários ramos entre outros a 
Antropologia Pedagógica e a Psicologia. 
O professor hoje em dia não é mais o funcionário displicente cujos encargos 
se limitavam ao ensinando o ba-ba, ao qual reverenciamos como um 
antepassado centenário. 
O manuseado da tétrica carta de ABC,o impenitente manejador de férula, é 
para nós felizmente um tipo muito próximo dos Aladins e dos Ali-Babás dos 
dias róseos de nossa infância, cuja lâmpada maravilhosa nos eleva nas asas 
do sonho ao sétimo céu da aventura muito embora vez por outra nos atirasse 
ao suplício dantesco do pavor, antecâmara do inferno. 
A escola antiga representava para o menino a fadiga, o terror, a austeridade 
inquebrantável, o exílio do carinho maternal que deixávamos no lar. 
Todos nós que freqüentamos essas escolas derramamos ali lágrimas, que 
diziam a orfandade moral daquelas horas... 
Entretanto sentimos hoje a nostalgia desses dias porque lá estão longe e a 
distância amortece os golpes da dor... 
De longe o feio é sempre menos feio... 
Esforcemo-nos, para que em nossas escolas os dias sejam sempre belos para 
os nossos alunos, hoje como ontem, amanhã, sempre (A União, Página 
Feminina, domingo, 29 de outubro e 1933). 
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A crônica de Alice Monteiro contribui para o debate sobre a questão da formação 

docente tão presente no pensamento de Paulo Freire, sobretudo no livro Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa, cuja temática central é a reflexão sobre a 

prática educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos. Fala sobre a 

problemática da inconclusão do ser humano, de sua inserção num permanente movimento de 

procura. Defende que ensinar é muito mais que treinar o educando no desempenho de 

destrezas e faz uma crítica contundente à malvadeza neoliberal, ao cinismo de sua ideologia 

fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia: 

Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me 
refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Daí o 
meu nenhum interesse de, não importa que ordem, assumir um ar de 
observador imparcial, objetivo, seguro, dos fatos e dos acontecimentos. Em 
tempo algum pude ser um observador “acinzentadamente” imparcial, o que, 
porém, jamais me afastou de uma posição rigorosamente ética. Quem 
observa o faz de um certo ponto de vista,o que não situa o observador em 
erro. O erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e 
desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista é possível a razão 
ética nem sempre esteja com ele. 
O meu ponto de vista é o dos “condenados da Terra”, o dos excluídos 
(FREIRE, 1997, p. 16).   

Paulo Freire não se subordinou à cultura do desencanto. Mais que nunca, defende 

a idéia de que toda ação política tem um sentido pedagógico e que em toda ação educativa 

também está articulada a dimensão política. O entusiasmo do educador pernambucano é uma 

referência não só intelectual, mas, também, afetiva, profundamente humana para nortear nossa 

prática pedagógica neste começo do século XXI, em que o nosso continente nos cria um 

desafio e uma responsabilidade enormes. A América Latina é a região mais desigual do 

planeta, onde o neoliberalismo reina glorioso em nossos países. A busca permanente de Paulo 

Freire por compreender melhor e ajudar a desenvolver o compromisso intelectual e político 

dos educadores e das educadoras é a base da Pedagogia da autonomia. Enfatiza que a 

necessidade da formação docente como espaço para pensar nossa prática pedagógica, nossos 

temas em comum e, assim, avançar na formulação de idéias e alternativas nos ajudam a 
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construir uma escola e uma sociedade onde o sonho ao direito à educação pode ser realizado. 

A crônica de Alice Monteiro revela a visão de uma professora à frente de seu 

tempo, cuja visão de professor é compatível com a Pedagogia da Autonomia, proposta por 

Paulo Freire, onde a dúvida, a incerteza, a insegurança é que movem a curiosidade, a busca 

para a produção de novos conhecimentos, uma vez que, toda aprendizagem significativa 

começa com uma pergunta gerada por uma inquietação. Daí a importância da indispensável 

sensibilidade e a atitude acolhedora na prática pedagógica. Aprender a ouvir o aluno, tecendo 

no cotidiano escolar uma rede de solidariedade como meio de manter acesa a chama da paixão 

pelo processo ensinar e aprender é o que nos diz o educador e poeta paraibano Hildeberto 

Barbosa Filho (2000), atestando que a educação como tantas outras, deve ser uma relação 

afetiva, exposta ao selo que imprime cor, graça e sentido à vida, pois quem educa não deseja 

apenas exercer uma função burocrática no sistema educacional, mas quer interagir com as 

pessoas, alcançá-las por inteiro, buscando aquele espaço significativo em que a afetividade e a 

cognição caminham juntas, de mãos dadas: 

A relação pedagógica é, portanto, uma relação humana. Deve ser vivenciada 
sempre no plano do concreto, porque as pessoas são concretas e não seres 
abstratos. Elas existem a partir de uma simultaneidade de situações, 
sensações e pensamentos, que não dá para homogeneizá-las sob o rótulo 
dessa ou daquela categoria teórica. As pessoas não são conceitos. As pessoas 
são pessoas: com carências, conflitos, perplexidades... Educá-las é mudá-las, 
transformá-las, não por um acréscimo da carga informativa, mas por levá-las 
a assumir novas atitudes, alcançando novas percepções, vendo o mundo e a 
vida com um outro olhar; saindo do lugar onde estão para apanhar as 
experiências num ângulo de um outro lugar; motivá-las para a vida; mostrar-
lhes o caminho da paixão pelas coisas; incutir-lhes a curiosidade, o interesse, 
a necessidade “alegre” de novas descobertas. [...].  
O ser humano capta muito mais o ser do que o saber do outro. É o outro que, 
com sua atitude, sua postura, sua paixão, pode nos retirar de onde estamos. É 
a pessoa, mais que o conteúdo, que nos pode motivar. Porque se não ficar o 
saber, fica a verdade de uma paixão. E nada nos inquieta mais do que certas 
verdades vividas na pele. E inquietos estando, nos predispomos, sem 
fronteiras, para a relação pedagógica. Relação que se caracteriza não só pela 
paixão de quem ensina, mas também pela paixão de quem quer aprender 
(BARBOSA FILHO, 2000, p. 23). 

Fica evidente a importância das emoções como fundamentais para a saúde física e 
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psicológica do ser humano, sobretudo no processo de ensinar e aprender no cotidiano escolar. 

Uma de nossas preocupações constantes tem sido a formação dos(as) professores(as). 

Identificamos, como primordial, sua atitude para com aqueles com os quais interagem. Por 

isso, as palavras da professora paraibana, do começo do século XX, entrelaçam-se com as de 

Paulo Freire e Hildeberto Barbosa Filho, reforçando que todo conhecimento começa com o 

desejo. Mas desejar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo como a água 

brota das profundezas da terra. É das pulsões, dos desejos, das faltas e ausências que cada ser 

humano é levado a ter vontade de buscar e, para tanto, refletir, raciocinar, criar, pensar. 

 Conhecer é pensar, inventar, é descobrir e conectar as qualidades e atributos dos 

objetos, recompondo, com criatividade, o real externo dentro da mente. Este é o significado 

da busca das mulheres que, utilizando a imprensa, construíram suas individualidades como 

sujeitos históricos que são, transformados e também que transformam o mundo, sempre com 

amor. Lembremos aqui o poema de Adélia Prado: 

Amor é a coisa mais alegre 
amor  é a coisa mais triste 
amor é coisa que mais quero. 
Por causa dele falo palavras como lanças. 
Amor é a coisa mais alegre 
amor é a coisa mais triste 
amor é coisa que mais quero. 
Por causa dele podem entalhar-me, 
sou de pedra-sabão. 
Alegre ou triste, 
Amor é coisa que mais quero 
(PRADO, 1991, p. 86). 

Percebemos uma equivalência entre as palavras de Adélia Prado e as de Alice 

Monteiro que, de modo sensível e inteligente, ilumina nossa reflexão sobre o poder 

transformador do amor, esclarecendo que “só o amor pode transformar o mundo, e toda 

reforma social nele se deve basear.” A prática de escrever na imprensa foi, e continua sendo, 

um espaço privilegiado para o desenvolvimento intelectual e da auto-estima das mulheres, 

nutrindo a paixão pela vida criativa e prazerosa da produção literária, uma vez que, por mais 
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desafiador que seja o processo de ler e escrever, é uma manifestação de alegria pela vida.  

 Na Página Feminina do dia 18 de fevereiro de 1934, foi publicado um poema de 

Lylia Guedes intitulado O poeta da alegria: 

Façamos um poema 
Uma nova filosofia, 
Da alegria 
Que seja na vida nosso lema, 
Nosso guia 

Esqueçamos de vez  todos os dissabores, 
Imitemos a estrela 
Que, para rendilhar com mil fulgores 
Os extremos confins ermos do espaço, 
Criva de luz o último pedaço 
De seu manto de treva... 
E ainda permite que possamos vê-la 
Cantemos uma estrofe luminosa. 
E deixemos florir 
Toda a mágoa pungente, num sorrir. 
Cada dia 
Perfumemos a senda amarga 
Do sombrio destino, 
Com o incenso vivaz, forte divino, 
De alegria [...] 

E cantemos... cantemos... 
O último soluço da agonia 
Na luta interior 
De ânsias incontidas o afoguemos, 
Para que triunfe em ampla latitude 
O otimismo, o amor... 
E, assim então, tudo se mude 
E constante esplendor, 
Em completa alegria... 

Lylia Guedes era conhecida como uma autêntica Mestra da ternura humana. 

Atenta às particularidades do peso poético da linguagem, encontra na alegria um tema repleto 

de significados para produzir os versos que falam da alegria como “nova filosofia, nosso 

lema, nosso guia”. A alegria comanda tudo e comanda a vida do poema.  

A alegria é necessária em todos os setores da vida. Paulo Freire destaca a 

importância da esperança e a necessidade da alegria na atmosfera do espaço pedagógico: “Há 

uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança” (FREIRE, 1996, p. 

80). A esperança de que no processo ensinar e aprender podemos construir saberes, inquietar-
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nos, produzirmos e juntos, professores e alunos, resistirmos aos impedimentos à nossa alegria. 

A esperança faz parte da condição humana. Daí a importância de participarmos desse 

movimento permanente da busca. No poema de Lylia, a alegria é uma espécie de ímpeto 

natural e necessário à esperança histórica. Sem alegria e esperança não poderia haver história, 

que só pode existir se houver tempo problematizado e não pré-determinado. Retirar a noção 

de tempo do indivíduo é cortar os fios da esperança e da alegria que o ligam na teia da vida.   

Nos últimos versos, percebemos um apelo intenso para que “triunfe o otimismo”. 

Que a força transformadora do amor tudo mude. Seguindo essa trilha, podemos compreender 

o quanto a palavra de Lylia Guedes continua atual, uma vez que a alegria é um elemento 

relevante para uma vida criativa e prazerosa. Somos parte da totalidade e, quando uma parte 

do todo se move, de alguma forma o todo também se move; e, assim, iremos tecendo a rede 

de solidariedade e alegria, que é o próprio caminho da história dos homens e das mulheres 

neste planeta e neste tempo, em busca de uma vida individual e coletiva mais alegre, mais 

satisfatória, mais saudável, mais bela. 

 

 



5  NO LABIRINTO DA MEMÓRIA: LETRAS, LEITURAS E IMAGENS DE 

MULHERES 

                                                                                                                                                               

Toda memória é subversiva porque é diferente. 

(GALEANO, 1998, p. 307) 
 

Dentre os múltiplos tipos de bordados produzidos pelas mulheres rendeiras da 

Paraíba, destaca-se um, muito esmerado, conhecido como “labirinto”. Na produção do 

labirinto, além das habilidades da rendeira, manuseando os bilros, é preciso haver a colocação 

estratégica dos alfinetes, a partir dos quais vão se fazendo os caminhos e as amarrações. A 

denominação para esse tipo específico de bordado está, provavelmente, associado aos 

desenhos de labirintos encontrados desde a pré-história em que essa representação aparece nas 

culturas mais variadas, fazendo dele um tema fascinante para a imaginação literária e artística. 

No Dicionário dos mitos literários,51 a imagem do labirinto está associada à problemática do 

espaço, tempo e imagem. Na mitologia grega, o berço do labirinto é o palácio cretense de 

Minos, onde estava o Minotauro e de onde Teseu só conseguiu sair com a ajuda do fio mágico 

de Ariadne.  

Neste capítulo, utilizamos a metáfora do labirinto para recompor a memória de 

mulheres paraibanas do começo do século XX. O estudo sobre suas vidas exemplares revela 

que, embora cada memória seja única, como adverte a epígrafe acima de Eduardo Galeano, 

existe um traço comum que as une: é que demonstraram uma fortaleza fora do comum ao 

assumirem o compromisso com as letras, as artes, a leitura e a educação; deixando, assim, um 

legado de extraordinário valor para todos nós que nos interessamos por essas áreas do 

conhecimento. A intenção de recompor as biografias dessas intelectuais é contribuir para 

preencher uma das lacunas na história da educação e cultura da Paraíba, apontada pelo 

                                                 
51 BRUNEL, Pierre (Org.) Dicionário de mitos literários. Tradução Carlos Sussekind... [et al.]; prefácio à edição 

brasileira Nicolau Sevcenko; [capa e ilustrações Victor Burton]. 2ª ed. – Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. 
p. 555. 
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historiador Antônio Carlos Ferreira Pinheiro:    

A história da educação e cultura na Paraíba – bastante lacunosa, descontínua, 
fragmentada – está ainda em construção. Por conseguinte, faz-se necessário 
que um número maior de pesquisadores se debruce sobre fontes primárias e 
secundárias, algumas já conhecidas e outras perdidas ainda nas úmidas e 
empoeiradas pastas, caixas e prateleiras dos arquivos locais e nacionais, à 
espera de que lhe dêem vozes (PINHEIRO, 2002, p. 239). 

Os nomes selecionados para este capítulo ainda são praticamente desconhecidos 

mesmo entre aqueles que, na Paraíba, dedicam-se à literatura, às artes e à educação. 

Pesquisando em velhos jornais, sebos, e entrevistando familiares, reunimos nomes de 

mulheres que, no começo do século XX, foram colaboradoras assíduas e atentas das 

manifestações pedagógicas e culturais do nosso Estado. Daí a relevância de apresentar ao 

público contemporâneo as biografias de Alcide Cartaxo Loureiro, Anayde Beiriz, Juanita 

Machado, Júlia Verônica Leal, Olivina Olívia Carneiro da Cunha e Petronila Pordeus. 

 

 

5.1  Alcide Cartaxo: uma mestra de leitura 

 

A morte não apaga uma existência, quando é esta preciosa, reacende-a. 
 (CARNEIRO DA CUNHA, 1940, p. 9) 

 

Escrever a história de uma mulher, do começo do século XX, dedicada ao 

magistério, especialmente preocupada com a questão da leitura é uma tarefa bastante peculiar, 

pois se trata de um fenômeno que ainda vivemos de forma muito intensa e sobre o qual 

professores e professoras, deste novo século, continuam interessados em conhecer mais. No 

livro A formação da leitura no Brasil, Marisa Lajolo e Regina Zilberman (1996) destacam, no 

processo de expansão das escolas no Brasil, no começo do século XX, a contribuição das 

mestras de leituras ao criarem o espaço pedagógico necessário para despertar nas crianças o 
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gosto pela prática social da leitura. Na Paraíba, Alcide Cartaxo destacou-se como uma 

professora comprometida em desenvolver nos estudantes o desejo de ler com prazer e 

criatividade. Para realizar junto com as turmas as atividades de leituras, ela costumava dizer 

serem indispensáveis o cuidado, a atenção, a solidariedade, a delicadeza e a intensa 

sensibilidade. Tal procedimento revela o compromisso político dessa professora produzindo 

um saber, sempre com o sabor do lúdico e da novidade. 

Na obra de Paulo Freire, a leitura é um tema recorrente, sobretudo no livro A 

importância do ato de ler (1991), em que destaca a dimensão política da leitura, que não se 

esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo: “Na medida, porém, em que fui tornando íntimo do meu mundo, em que melhor o 

percebia e o entendia na leitura que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo” 

(FREIRE, 1991, p. 15).      

 Alcide Dantas Cartaxo nasceu a 11 de abril de 1901, na cidade de Cajazeiras, alto 

sertão da Paraíba. Filha de Tobias de França Cartaxo e Rosa de Quental Rolim Dantas 

Cartaxo. Concluiu, em 1921, o curso de Magistério da Escola Normal do Colégio Nossa 

Senhora das Neves, em João Pessoa-PB.  

No acervo particular da família, encontramos uma carta de Alcide endereçada ao 

seu noivo. Além da beleza das letras, da forma e do conteúdo, um detalhe nos chamou a 

atenção: todas as folhas estavam contornadas com uma tarja preta. Procuramos descobrir o 

significado desse sinal. Tratava-se de um dado histórico, pois, naquela época, o pai de Alcide 

havia falecido e era costume colar uma tarja preta ao redor das folhas da carta para registrar 

também o luto daquela pessoa. Outro modo de alguém expressar que estava de luto era pregar 

uma tarja preta de tecido na roupa.  

A carta de Alcide foi escrita no dia 19 de agosto de 1924. Nessa época, na 

Paraíba, ler e escrever eram privilégios das jovens alfabetizadas. O interesse pelo mundo dos 
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livros é manifestado num trecho da carta: 

[...] 
Obrigada, meu bom Loureiro, pela sua delicadeza... 
Em recompensa lhe digo que muito me comoveu a sua expressão: minha 
Alcide. Sim, Loureiro, eu sou sua... só sua. Deus, o nosso bom e querido 
Deus, assim o quer. Seja Ele louvado! 
Pode vir quinta-feira às 11 horas e trazer os livros que quiser... 
Quem foi que lhe disse que eu não queria que você trouxesse livros para 
mim? Se eles me dão um prazer enorme!... 

Em diversas áreas como a literatura, história e psicologia, as cartas têm 

funcionado como preciosa fonte para um certo conhecimento das maneiras de viver, das 

idéias circulantes, dos signos e códigos comportamentais de determinada época. No trecho 

acima, é possível entrever fragmentos da memória de Alcide, sobretudo sua ligação 

significativa com os livros. A carta é uma prática educativa e pode nos ensinar muitas coisas. 

Rubem Alves, na crônica Cartas de amor (1994, p. 43) cita uma tela do seu escritório 

intitulada A mulher que lê, de Johannes Vermeer (1632-1675). Ele descreve que uma mulher, 

de pé, lê uma carta. Comenta mais adiante que a função de uma carta de amor é para que 

mãos separadas se toquem, ao tocarem a mesma folha de papel. Quem quer que tente entender 

uma carta de amor pela análise da escritura estará sempre descobrindo novas possibilidades, 

pois o que ela contém é o que está ausente. Daí toda carta de amor falar de saudade e do 

desejo do reencontro. Uma carta de amor é um papel que liga duas solidões, diz Rubem 

Alves.  

Ainda bem que existe o telefone, retrucarão os namorados modernos, que não 

precisam mais viver a paixão no espaço das ausências. Engano. Um telefone em silêncio pode 

ferir muito um coração apaixonado como podemos ver no Poema a quatro mãos, de Vitória 

Lima (1997, p.73): 

O pior inferno numa paixão 
é um telefone 
surdo  
e 
mudo. 
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 A carta, diferente do telefonema guarda as palavras; assim, depois de lida, poderá 

ser relida inúmeras vezes. Diz Rubem Alves (1994: p. 46): Uma carta é mais que uma 

mensagem. Mesmo antes de ser lida, ainda dentro do envelope fechado, tem a qualidade de 

um sacramento: presença sensível de uma felicidade invisível. Mais que isso, as cartas de 

amor valem como documentos que atravessam os séculos atestando que na luta pela 

sobrevivência, nas intermináveis jornadas de trabalho, em permanente corrida frenética de um 

lado para outro, no cumprimento das obrigações profissionais, as pessoas deste começo de 

século também necessitam e merecem desfrutar de algum espaço que se abre para um pouco 

de alegria e prazer. É importante consentir a construção de uma convivência em que os 

apaixonados possam ter enfim tempo para si, não devendo ser perturbados na atenção que dão 

um ao outro. Rosiska Darci de Oliveira (2003), analisando a questão do tempo, questiona: 

quem veria com bons olhos alguém que se desvia de sua rota profissional para viver um 

grande amor? Ou, quem decide diminuir sua implicação no trabalho para mais e melhor 

conviver com quem ama? Para o senso comum, são, no mínimo, idéias esdrúxulas, afirma a 

pensadora arguta, refletindo sobre o estresse do tempo que perturba a vida afetiva dos casais 

e, a longo prazo, vai tornando a convivência difícil e incômoda, citando o personagem de 

Chico Buarque, ao descrever sua desdita conjugal: 

O nosso amor é tão bom! O horário é que nunca combina. Eu sou 
funcionário, ela é dançarina. Quando eu abro o guichê, é quando ela abaixa a 
cortina. Ou: quando eu tchum! No colchão, é quando ela tchan! no cenário. 
Talvez seja essa uma das razões dos crescentes desencontros amorosos, a 
sensação de não ser nunca prioritário para o outro, ou de reserva-lhe apenas 
os momentos de maior esgotamento, quando a libido está baixa ou é 
simplesmente inexistente. [...] 
Contrariamente ao tão decantado lar-doce-lar, a casa está se transformando, 
no mundo contemporâneo, no centro dos conflitos do casal, seja por 
dinheiro, seja por expectativas diferentes um do outro, que não encontram 
nem tempo nem espaço psíquico – que o tempo ajuda a abrir –para buscar 
uma negociação ou um maior entendimento (OLIVEIRA, 2003, p. 59). 

A reflexão de Rosiska Darcy de Oliveira é uma crítica sobre o uso do tempo neste 

século XXI, em que, de certa maneira, estamos todos submetidos às injunções de uma 
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sociedade que se desordenou, invertendo o sentido fundamental do trabalho. Antes, 

ganhávamos a vida no trabalho; hoje, é o trabalho que ganha a nossa vida. Para corrigir essa 

absurda distorção, propõe uma reengenharia do tempo, que ela define como um desafio à 

reinvenção,não só das empresas, mas da administração pública e da sociedade. Trata-se de 

poupar sofrimentos e evitar prejuízos sociais que estão levando as sociedades à falência. 

Dessa vez, não em defesa dos lucros do capital, mas visando lucros existenciais para as 

pessoas comuns e uma relação saudável entre indivíduos, empresas e administração pública. 

Em 1975, na ocasião em que foi homenageada pela Câmara de Vereadores de 

Campina Grande, Alcide fala, no seu discurso, sobre a questão do tempo:  

O nosso século se caracteriza pela pressa. O tempo passa veloz como se 
quisesse imitar a velocidade dos foguetes que se dirigem para a lua. 
Por isso, apesar de ter a idade deste século, sinto-me como se estivesse 
vivido muito mais, graças a passagem vertiginosa dos panoramas que se 
sucedem. 
Hoje, sou objeto desta homenagem que não acho imerecida, mas diria, um 
tanto longe das concepções tecnicistas que identificam os nossos dias, que 
são os dias da chamada civilização da máquina. 
Perguntaria, que fiz eu? Eu mesma responderia. Ensinei alunos nesta cidade 
de Campina Grande desde 1931. 
Sou sertaneja. Valorosamente deixei a terra natal, Cajazeiras, para fazer o 
curso de normalista em João Pessoa, concluído em 1922. 
Casei-me com Loureiro. Ele também professor e depois peregrinamos 
ensinando, por quase toda a Paraíba,cheguei a Campina Grande para 
alfabetizar as crianças filhas desta terra. 
Como são gratas estas recordações. Até no recesso sagrado do meu lar, 
algumas vezes, preparava os alunos, ensinado-lhes as lições do dia. Não cito 
nomes.Poderia cair no erro de omitir qualquer deles e isso seria quase um 
sacrilégio. Tenho-os a todos na memória e no coração52. 

Esses fios de recordação de Alcide se entrelaçam com um trecho das lembranças 

da infância do pesquisador Henrique Cunha Júnior sobre o Grupo Escolar Marechal Floriano, 

onde sua mãe era professora e onde ele estudou: 

As responsabilidades sociais faziam que minha mãe trouxesse os alunos da 
favela para aulas em nossa casa. Com isso ela os capacitava a acompanhar os 
pontos do ensino no mesmo patamar dos alunos da classe média. Fazia que 

                                                 
52 Trecho do discurso de Alcide Cartaxo, proferido na Câmara dos Vereadores de Campina Grande em 1975. 

Ainda inédito. 
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as crianças da favela da Vila Mariana fossem dignas da responsabilidade de 
serem ensinadas como as outras, mesmo que isso exigisse mais horas de 
trabalho de minha mãe. Fica a lição não apenas para mim, mas para que o 
Estado brasileiro compreenda como se constroem igualdades (CUNHA 
JUNIOR, 2004, p. 10). 

Também interessado pelas questões do uso do tempo na educação e na vida, 

Henrique Cunha Júnior, ao recompor o seu passado, fragmentos de sua infância, ensina-nos 

sobre a importância das professoras que trabalham na educação infantil, realizando a tarefa 

histórica de contribuir para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, nutrindo a 

auto-estima e valorizando o potencial criativo de cada uma delas, sobretudo as que fazem 

parte das classes populares. O educador fala de um momento crucial e a sabedoria mais uma 

vez cruzou o seu caminho. Ele compartilha a experiência dizendo que “os cães ladram e a 

caravana passa”. Que na chegada da caravana somente o alarido dos cães raivosos domina o 

ambiente, e que a visão dos dentes afiados, ameaçadores, faz se acercar o medo. O alarido é 

assistido e ouvido. Mas breve volta o silêncio, a caravana se afasta na distância e os cães 

ficam com suas moscas a perturbá-los. Os cães não sabem de onde os membros da caravana 

vêm, muito menos para onde podem ir. Estão limitados ao espaço do latir. Permaneça na 

caravana e não se importe com o alarido dos cães, sugere Henrique Cunha Júnior, explicando 

que talvez seja por esta razão que escreveu o livro Tear africano: para ser mais um membro 

da caravana, do tempo e do espaço. 

Obviamente não é fácil ser mais um membro desta caravana, entretanto, é 

justamente aí onde se encontra a diferença. Como educadores e educadoras precisamos 

assumir uma postura ética no mundo e, sobretudo nas nossas práticas pedagógicas, ocupando 

o lugar da resistência, como aponta Henrique Cunha Júnior, retratando o compromisso 

político de sua mãe na construção de igualdades.      

Foi com o compromisso de contribuir na construção de um Brasil melhor que 

Alcide, depois de conquistar o diploma de Professora Normalista, retorna a Cajazeiras, em 
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1922, para assumir as cadeiras de Português e Prática de Ensino no Colégio das Irmãs 

Dorotéias, cujas regras não admitiam senhoras casadas no exercício do magistério. Tal regra 

demonstra um mecanismo de repressão à mulher que desejasse casar e permanecer inserida no 

mundo do trabalho. Dá-se o que Maria Rocha-Coutinho (1994) denominou como instrumento 

cultural para impedir a mulher de conhecer sua verdadeira condição de opressão. A mulher 

casada passa a viver para o amor: amor a seus filhos, a seu esposo, a sua casa. Para tanto, ela 

deveria se manter distante dos problemas e das tentações do mundo exterior – o mundo do 

trabalho –, que deveria ficar sob a responsabilidade do homem. 

De acordo com o dispositivo burguês, quando Alcide casou-se a 25 de março de 

1925 com o Prof. Severino Lopez Loureiro, foi demitida. Contrariando o discurso da 

burguesia patriarcal de que a mulher era a principal responsável pela família, Alcide e o 

marido, apesar de trabalharem fora, juntos dividiram a responsabilidade pela boa criação e 

educação dos nove filhos: Ana Loureiro Rabelo, Maria de Lourdes Loureiro Marinho, José 

Cartaxo Loureiro, Margarida Cartaxo Loureiro, Tobias Cartaxo Loureiro, João Cartaxo 

Loureiro, Maria Eleonora Loureiro do Amaral, Rosa Maria Cartaxo Loureiro e a professora  

Maria Lígia Loureiro Santos que, gentilmente se dispôs a nos ajudar incondicionalmente seja 

participando de várias sessões de entrevistas que foram realizadas no Colégio Alfredo Dantas, 

seja abrindo o arquivo particular da família para o levantamento de dados para esta pesquisa, 

seja enviando pelos correios diversas cópias de documentos. Tal gesto, além de revelar a 

importância da solidariedade em toda prática social, confirma também que nenhuma pesquisa 

pode ser realizada apenas com duas mãos. 

Retornando ao discurso de Alcide, observamos seu jeito inovador de ministrar 

aulas de História, já naquela época, numa abordagem feminista. Falava com entusiasmo sobre 

a heroína Maria Quitéria de Jesus que nasceu a 27 de julho de 1792, no sítio Licurizeiro em 

São José das Itapororocas (Cachoeira), Bahia e desde cedo revelou que tinha um jeito 
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independente: aprendeu a montar, caçar, manejar armas de fogo e dançar lundus com os 

escravos. Muito jovem, ingressou no Batalhão dos Periquitos, apelido dado pelo verde dos 

punhos e golas do uniforme utilizado, sendo à sua farda acrescentado um saiote. Destacou-se 

desde o começo por sua bravura e destreza no manejo das armas. Recebeu a honra de 1º 

cadete e, em abril de 1823, foi reconhecida por sua coragem, pois na barra do Paraguaçu, ao 

lado de outras mulheres, com águas na altura dos seios, avançou em direção a uma barca 

portuguesa, impedindo o desembarque dos adversários. 

A 2 de julho de 1823, o Exército Libertador entrou na cidade de Salvador, sendo 

aclamado pela população, que prestou homenagem aos comandantes e à heroína Maria 

Quitéria de Jesus (SCHUMAHER, 2000, p. 406)53. 

Ainda num dos trechos do seu discurso, Alcide revela fragmentos da metodologia 

utilizada nas suas aulas: 

Na classe transformando alunas em astros para explicar as fases da lua. As 
aulas de História, relembrando as figuras dos heróis da Pátria, levando às 
vezes as turmas femininas despertarem a consciência da força da mulher e, 
algumas alunas choravam ante o heroísmo de Maria Quitéria de Jesus. 
Diziam: “nas aulas de D. Alcide ninguém dorme, porque ela prende de tal 
maneira a atenção dos alunos que a gente fica como que, vivendo os 
momentos do passado que ela descreve no presente.” 

Toda essa experiência foi acumulada ao longo do caminho, desde a fundação do 

Instituto São Luiz Gonzaga, onde o casal assumiu a direção até o ano de 1928, quando foram 

nomeados professores efetivos do Grupo Gama e Melo, recém-criado em Princesa Isabel, 

tornando-se professores fundadores da referida Instituição a 04 de maio de 1928. 

No contexto da Revolução Liberal de 1930, o Prof. Loureiro coerente em seus 

princípios éticos, aderiu ao partido da Representação Popular (PRP), apesar de não exercer 

nenhuma militância política. Com a derrota do PRP, foram vítimas da perseguição política, 

tendo sido ambos demitidos a bem do serviço público, e o Prof. Loureiro, tornado preso 

                                                 
53 SCHUMAHER, Schuma. Dicionário mulheres do Brasil: 1500 até a atualidade biográfico e ilustrado. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2000. p. 406 
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político, foi deslocado para João Pessoa onde permaneceu em prisão domiciliar durante o 

período de 01 de março de 1930 a 20 de janeiro de 1931. Neste ínterim, já mãe de 04 filhos, 

Alcide Cartaxo permaneceu na casa do sogro na Fazenda Angigos, em Piancó, na Paraíba. 

A 03 de abril de 1931 com apoio de D. José Medeiros Delgado, deslocaram-se 

para Campina Grande, tornando-se professores do Colégio Pio XI. 

Em 1941, Alcide foi nomeada assistente de professor do Instituto Pedagógico 

(hoje Colégio Alfredo Dantas) e contratada como professora de História Geral e Geografia 

pelo Colégio da Imaculada Conceição (DAMAS). 

Em 1942, fundou e dirigiu o Instituto Elizabeth Leseur que funcionou na Rua José 

Bonifácio (hoje Álvaro Gaudêncio) até 1945. 

Em 1944, o casal assumiu a direção do Ginásio Alfredo Dantas. Para ministrar as 

disciplinas de História e Geografia nos três expedientes, Alcide pediu demissão das outras 

escolas, e ficou exercendo suas funções nesse Colégio até o ano de 1961 quando aposentou-

se. 

Em 1969, recebeu o título de Cidadã Campinense, outorgado pela Câmara 

Municipal de Campina Grande, solenidade inserida nas comemorações do Jubileu de Ouro do 

Colégio Alfredo Dantas. 

Em 2001, foi realizado no Colégio Alfredo Dantas um desfile temático em 

homenagem à passagem do Centenário dos grandes mestres Severino Lopez Loureiro e 

Alcide Cartaxo Loureiro. Nas faixas, conforme mostram as fotografias do arquivo particular 

da família, podemos ler: 1901-2001Professor Severino e Professora Alcide – transformaram 

o cenário educacional de Campina Grande; Obrigado, Professor Loureiro e Professora 

Alcide pelas sementes deixadas. Até a data de conclusão desta pesquisa, de acordo com 

entrevista realizada com a professora Lígia Loureiro, a descendência de Alcide Cartaxo está 

constituída por 09 filhos, 29 netos, 64 bisnetos e 05 trinetos. É como Alcide mesma falou: A 
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minha tarefa terminou. Vou para casa agradecer a Deus tantas benesses. Deixo-vos com os 

meus agradecimentos sinceros a certeza de que os meus filhos, os legítimos e os espirituais 

continuarão a tarefa. Isto é, continuarão a obra grandiosa de educar a juventude. A mestra 

de leitura tem toda razão: a filha legítima Lígia Loureiro continua a tarefa histórica de dirigir 

o Colégio Alfredo Dantas, contribuindo significativamente para tantas gerações que tem 

ajudado a formar; bem como as inúmeras filhas espirituais, a exemplo de Nilza Wanderley, 

Teresa Brasileiro Silva, Déa Cruz, e tantas outras que continuam espalhando pelo Brasil afora 

as sementes de sabedoria deixadas por Alcide Cartaxo.  

 Uma das mais recentes homenagens feitas à mestra de leitura paraibana ocorreu 

no dia 29 de novembro de 2004, na solenidade de posse das Acadêmicas da Academia 

Feminina de Letras e Artes da Paraíba. Alcide Cartaxo Loureiro foi escolhida para ser a 

patrona da Cadeira Nº 10, que foi ocupada pela professora Marília Medeiros Loureiro Lopes.   

   

 

5.2  Anayde Beiriz: 100 anos de uma peregrina da liberdade 

  

 

Há muito persigo a memória que resiste às imposições da história. Se 
a história tem regras, a memória contraria regras e imposições 
históricas. A memória é o lugar da liberdade. 

(PINÕN, 1997, p. 21.) 
 

De que matéria é feita uma mulher que, no começo do século XX, já falava em 

liberdade, lutava pelos direitos femininos, ocupava um lugar de destaque no mundo literário e 

trabalhava no sistema educacional da Paraíba? Somos feitos da mesma/ matéria dos nossos 

sonhos. Com estes dois versos Shakeaspeare aponta um caminho que nos leva a uma leitura 

possível do itinerário percorrido pela poetisa paraibana Anayde Beiriz, neste ano em que 

diversas instituições se articulam para comemorar o centenário de seu nascimento. Ela 
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mesma, provavelmente, não imaginaria que tantos eventos fossem realizados em sua 

homenagem. 

Encontramos na história e na face peregrina da poetisa paraibana os reflexos da 

experiência própria, sobre os problemas de identidade de gênero e sobre os fenômenos de 

discriminação, marginalidade e exclusão ao mesmo tempo sexistas e sociais vivenciados pela 

francesa Flora Tristan (1803), revelados, detalhadamente, no livro Peregrinações de uma 

pária, que contém as grandes idéias sobre emancipação da mulher e do trabalhador, 

transcendendo a experiência individual para se articular com uma experiência coletiva de 

gênero e classe social. Daí o uso da metáfora Peregrina da liberdade, uma vez que a história 

significativa de Anayde Beiriz se concentra em elos, marcos culturais importantes que a 

conduzem ao campo da história cultural das mulheres audaciosas que lutaram pela liberdade. 

O resgate autêntico da fala de Anayde Beiriz nesta tese tem a função de destacar a 

importância dessa intelectual, ensaísta, professora, poetisa. A voz dessa peregrina da liberdade 

é um chamado que vem atravessando os séculos, na luta permanente em favor de um mundo 

mais justo e solidário, um canto, uma música referência da luta e do compromisso de outras 

paraibanas, a exemplo de Margarida Maria Alves, Elizabeth Teixeira e tantas outras mulheres 

lutadoras da Paraíba redescobertas pelo movimento feminista. Como lembra Schuma 

Schumaher (2000, p. 70) no Dicionário Mulher do Brasil: “a memória de Anayde foi 

recuperada pelo movimento feminista pós-75, que colocou sua tragédia na conta dos 

preconceitos que tão duramente afligem a vida das mulheres.” Na Paraíba, uma das 

instituições que vêm contribuindo, significativamente, para fazer ressurgir o nome da poetisa 

é o Centro da Mulher 8 de Março, onde podemos encontrar um dos arquivos mais completo 

de Anayde Beiriz.  
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5.2.1  Oito de março numa tarde de novembro 

  

Foi no Centro 8 de março onde encontramos muitos elementos para recompor a 

biografia de Anayde. Tais dados foram sistematizados pelo Grupo de Trabalho Memória das 

Mulheres da Paraíba, coordenado pela professora Irene Marinheiro, com quem aprendemos as 

primeiras lições sobre a importância de organizar os arquivos sobre a história das mulheres do 

passado. No final da década de 80, participamos do citado Grupo de Memória. Na 

circularidade da roda da vida, numa tarde de novembro, retornamos ao Centro da Mulher 8 de 

Março para fazermos o levantamento dos dados sobre Anayde Beiriz. Impossível não 

lembrarmos da primeira sede do Centro: uma sala pequena, mas aconchegante, nas instalações 

do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Estado da Paraíba 

(SINTEP). Foi lá que Valquíria Alencar, Glória Rabay, Irene Marinheiro, Fátima, Marina e 

tantas outras professoras feministas paraibanas começaram a fazer uma “outra história das 

mulheres” na Paraíba, como sugere Michelle Perrot. No nosso Estado, o 8 de Março vem se 

configurando como um espaço emblemático de trabalhos educativos para a comunidade, 

realizando seminários, palestras e campanhas no combate às múltiplas formas de violência, 

especialmente, contra a mulher. O Centro é um lugar onde é possível articular a teoria e a 

prática dos estudos sobre Mulher e Relações de Gênero. Embora não seja o objeto de estudo 

desta tese, mas é pertinente registrar a dimensão política e transformadora das atividades 

desenvolvidas pela instituição feminista no cenário da Paraíba, conquistando inclusive 

prêmios nacionais. 

Para confirmar a dimensão da historicidade da presença de Anayde Beiriz, os 

inúmeros cartazes estampados nas paredes do 8 de Março falam do empenho do grupo 

feminista em registrar os  itinerários percorridos pela poetisa, socializando a imagem de 

Anayde através da sua belíssima história de resistência a qualquer forma de exclusão social. A 
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chama do universo “lilás” ilumina toda a trajetória da luta do Centro em favor da cidadania 

das mulheres paraibanas como podemos comprovar no engajamento das feministas do 8 de 

Março na campanha realizada em 1989, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, 

criado pelo decreto Nº 12.836/88, em que o retrato de Anayde Beiriz ilustra os cartazes da 

ação educativa Paraíba feminina exercendo cidadania.  

No dia 27 de outubro de 1987, o prefeito do município de João Pessoa-PB, 

decretou a lei autorizando a construção de uma praça no Conjunto Valentina Figueiredo. 

O jornal O Norte, de 21 de dezembro de 1991, traz a notícia sobre a aprovação no 

dia anterior na Assembléia Legislativa do prêmio de Jornalismo Anayde Beiriz. Segundo o 

autor do projeto, deputado Chico Lopes, do partido dos Trabalhadores (PT), o prêmio é um 

diploma em pergaminho contendo impresso as Armas do Estado e a imagem de Anayde 

Beiriz, destinado aos profissionais que realizem trabalhos sobre a problemática da mulher na 

sociedade.  

Ainda por iniciativa do Centro da Mulher 8 de Março e do deputado Chico Lopes, 

preocupados em resgatar a história da feminista Anayde Beiriz, mostrando sua verdadeira 

contribuição para a cultura paraibana, no dia 17 de março de 1992, houve uma sessão especial 

em homenagem aos 62 anos da morte de Anayde Beiriz, na Assembléia Legislativa da 

Paraíba. No convite formulado pelo Centro 8 de Março podemos ler Pavana para Anayde 

Beiriz, de autoria do poeta paraibano Vanildo Brito: 

Anayde Beiriz, o tempo é cego 
Por entre os seus escuros labirintos, 
Mas não desfez o itinerário certo 
Da verdade sepultada sob os mitos 
Da História. O teu martírio infante 
Viverá sempre como os sonhos vivem – 
Entretecidos de fatalidades 
No sudário sem cor da morte livre. 
 
Anayde Beiriz, a mão do tempo 
Refez a tua face peregrina 
Não dormes mais no esquecimento. 
Vives no sempre, Fábula menina. 
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Na ocasião, a professora Irene Marinheiro afirmou que 

Anayde Beiriz merece ser lembrada como uma mulher que superou 
preconceitos de uma sociedade autoritária, machista e discriminatória. 
Durante 50 anos a feminista foi ignorada e difamada pelas versões oficiais 
da política brasileira, além de ter sido perseguida. Em 1980, José Joffily 
resgata a verdadeira história de Beiriz, uma mulher de idéias avançadas, que 
combateu o conservadorismo, assumiu seus atos, suas idéias e seu amor por 
João Dantas (O Norte, 21 maio 1992). 

A professora Irene ainda lembrou o assassinato de Margarida Maria Alves, Maria 

Helena, Maria Cristina, Violeta Formiga, dentre outras, cobrando desempenho das 

autoridades no combate à impunidade. Tal evento revela que a luta da poetisa do passado 

continua viva e avança na direção do novo, da construção de uma sociedade mais justa e 

solidária.  

Daí o uso da metáfora Peregrina da liberdade, para destacar que a vida 

significativa de Anayde Beiriz concentra-se em elos, marcos culturais importantes que a 

conduzem ao campo da história cultural das mulheres audaciosas que lutaram pela autonomia 

e nunca aceitaram o que os outros diziam que uma mulher deveria ou não fazer, como explica 

Vicki Leon (1997: 14): 

Algumas das mulheres audaciosas escolheram notoriedade em lugar de 
gentileza, e autonomia em lugar de submissão social e sexual. [...] Mulheres 
que atacaram a vida em seus próprios termos. Em conjuntos, suas vidas 
formam uma visão bruxuleante e surpreendente de raízes comuns, diferenças 
interessantes e problemas universais da cultura humana vistos de uma 
perspectiva feminina – e seus paralelos surpreendentes com nossas próprias 
perspectivas. 
Semelhante à feitura de uma colcha de retalhos de pequeninos recortes de 
tecido antigo, as histórias dessas mulheres foram desenterradas de uma vasta 
série de fontes históricas e literárias, muitas vezes contraditórias, hostis, 
imprecisas ou incompletas – ou todas essas coisas. Afortunadamente, existe 
um conjunto igualmente gigantesco de evidências. Esses materiais, um dia 
chamados fontes inconscientes pela historiadora Bárbara Tuchman, incluem 
cartas, casos jurídicos, objetos de arte, moedas, memorandos, diários, 
artefatos, pichações e inscrições. Eles ajudam a [...] fornecer um contexto, a 
história de cada mulher é tecida dentro de uma matriz cultural – dos assuntos 
que eram importantes para ela aos rumos dos grandes acontecimentos e 
eventos dos quais pode ter participado. [...] 
Uma frase da historiadora Pauline Pantel pode muito bem definir o máximo 
da mulher audaciosa: Vagarosamente, muito vagarosamente, as mulheres se 
tornaram indivíduos, pessoas cuja opinião importava. Esta frase notável – 
pessoas cuja opinião importava – transpira aquilo pelo qual as mulheres do 
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passado lutaram e que nós, suas descendentes, continuamos a reivindicar nos 
dias de hoje (LEÓN, 1997, p. 17).   

 

 

5.2.2  Nas cavernas mágicas do Centro 8 de Março, a voz de Anayde Beiriz 

 

Foi pesquisando nos arquivos do Centro da Mulher 8 de Março as “fontes 

inconscientes” sobre Anayde Beiriz que pudemos compreender melhor as palavras do mestre 

que dedicou a maior parte de sua vida à literatura: Jorge Luís Borges (2000, p. 12). Ele 

compara um arquivo, uma biblioteca, com uma caverna mágica cheia de mortos. E aqueles 

mortos podem ser “ressuscitados”, podem ser trazidos de volta à vida quando se abrem as 

suas páginas. Assim, vamos recompor, com a força que têm as palavras, a vida e produção 

literária dessa admirável mulher.  

Anayde Beiriz nasceu no dia 18 de fevereiro de 1905, na cidade Parahyba do 

Norte, atualmente João Pessoa, numa família que gostava muito de livros. D. Maria Augusta, 

sua mãe, além de gostar muito de cultivar flores, tinha o hábito de ler poesias e trechos de 

romances em voz alta à noite, quando toda a família estava reunida. Sobre seu pai que se 

chamava José da Costa Beiriz e era tipógrafo, vejamos o que afirma José Joffily: 

Seu pai, José da Costa Beiriz, conquanto sem instrução superior, tinha amor 
às letras e se tornou conhecido pelo hábito de discutir problemas políticos e 
sociais. Também trabalhava na Oficina d’A União   Cassiano Hipólito dos 
Santos, o “Cassi”, que não dispensava uma boa cachaça. Uma quadrinha 
atribuída a Mardokeu Nacre, gerente do jornal, repetia-se nas redações: 

Quando Cassi enjeita cana 
E Zé Beiriz – discussão, 
Ou a cana tem veneno 
Ou Beiriz não tem razão  
(JOFFILY, 1980, p. 28). 

Seguindo os costumes da sua família de tradição católica, Anayde fez primeira 

comunhão na Catedral de Nossa Senhora das Neves, em 14 de junho de 1912. Foi uma 

criança que brincou muito, adorava nadar e andar de bicicleta. A poetisa, desde cedo, 
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demonstrou que seguiria um itinerário existencial diferente daquele das garotas de sua época, 

pois quando lhe faziam a tradicional pergunta: “o que desejaria ser quando se tornasse adulta, 

se queria casar ou ser freira, as opções da época, ela respondia: quero ser médica.”  

  

 

5.2.3   Práticas de leituras de uma feminista paraibana 

 

Quando Anayde Beiriz estudava na escola de D. Maria Amélia Avelar já fazia 

referência a Nísia Floresta, que nasceu um século antes dela, também no Nordeste, no Rio 

Grande do Norte, conforme já citamos em capítulos anteriores desta tese. Esse dado é 

revelador das leituras que, provavelmente, contribuíram na sua formação intelectual. Além do 

potencial criativo que possuía sem dúvida o clima facilitador da leitura promovido por sua 

mãe também favoreceu o desenvolvimento do traço de leitora atenta e incansável. Interessa-

nos, nesta tese, recompor junto com o seu itinerário existencial e a sua produção literária, as 

suas práticas de leituras. 

Era uma leitora atenta das escritoras francesas, especialmente de Emma 

Goldman’, de onde vem, provavelmente suas idéias sobre feminismo, liberdade, igualdade, 

necessidade da formação intelectual para a mulher.  De outra parte, também descobrimos sua 

identificação com a literatura insubmissa de Lima Barreto, como podemos constatar na 

epígrafe que abre o livro Anayde: paixão e morte na Revolução de 30, de José Joffily: 

Muitas atitudes minhas, incompreensíveis aos olhos desses fariseus por aí, 
do angustioso recalque dos ímpetos de minha alma e da obrigação em que 
estava, de dizer pela metade, aquilo que eu poderia dizer totalmente 
(BARRETO apud JOFFILY, 1983, p. 7). 

É pertinente contextualizar, brevemente, a vida e obra do autor desta epígrafe, 

pois vamos encontrando sinais da influência de Lima Barreto na formação cultural da poetisa 

paraibana. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e ali faleceu 
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em 1922. Filho de mestiços pobres, perde a mãe aos 7 anos de idade. Mais tarde o pai 

enlouquece e o adolescente se torna um pequeno funcionário da Secretaria da Guerra e 

escreve em jornais. Leitor dos romances europeus do século XIX e dos grandes romancistas 

russos, como Tolstoi e Dostoievski, Lima Barreto encontra neles o eco dos seus próprios 

sentimentos ante a experiência da infelicidade, da injustiça social, dos preconceitos de classe e 

do racismo.  

Lima Barreto, no primeiro capítulo do romance Recordações do escrivão Isaías 

Caminha, critica a falta de instrução das mulheres, como podemos conferir no trecho abaixo: 

A tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio 
familiar, agiram sobre mim de modo curioso: deram-me anseios de 
inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado, em começo, 
na minha primeira infância, estimulou-me [...]. O espetáculo do saber de 
meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, 
surgiu aos meus olhos de criança, como um deslumbramento. 
Pareceu-me então que aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu 
desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas diversas e 
compreendê-las, constituíam, não só uma razão de ser felicidade, de 
abundância e riqueza, mas também um título para o superior respeito dos 
homens e para a superior consideração de toda gente. 
Sabendo, ficávamos de alguma maneira sagrados, deificados [...] Se minha 
mãe me parecia triste e humilde – pensava eu naquele tempo – era porque 
não sabia, como meu pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a 
natureza da chuva (BARRETO, 1984, p. 18). 

É visível no trecho acima como a mulher era educada para ser subserviente. 

Ficamos nos perguntando o que pensava Anayde Beiriz enquanto dialogava com a literatura 

insubmissa de Lima Barreto. Um dos traços que identificamos na poetisa que, provavelmente, 

pode ter sido uma das influências do autor de Triste fim de Policarpo Quaresma era a paixão 

da poetisa pelos jornais. Tinha o hábito, considerado na época como masculino, de ler e 

colecionar jornais. Mais adiante, como veremos, passou a escrever na imprensa. Por sua vez, 

Lima Barreto publicou em Feiras e Mafuás: “Tenho retalhos de jornais franceses que cortei 

há anos para me documentar. E acrescentou em Vida urbana: Quando queremos ler um jornal 

com cuidado, fazemos descobertas portentosas”. Ele recebia muitos jornais de presente de 
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pessoas próximas conhecedoras de seu interesse. 

No artigo intitulado Das páginas de um diário alheio, o escritor e crítico de 

cinema João Batista de Brito fala da surpresa que teve, enquanto fazia uma reforma numa 

casa velha, ao descobrir uma relíquia impensada: a preciosidade do Diário de D. Juventina 

Felício Vieira da Costa, sua tia afim, antiga professora primária num colégio do bairro de 

Tambiá, nesta capital. O escritor paraibano apagou os dados mais íntimos e transcreveu 

trechos, onde a autora fala dos filmes que faziam sucesso em 1954. Mais adiante ele diz: 

Notem que todos os filmes comentados são do ano de 1954 e considerem 
como o conjunto dessas anotações, pessoais e despretensiosas, pode ser fonte 
para um estudo sobre recepção cinematográfica, especialmente sobre 
Hollywood clássica e seu efeito no Brasil (A União, Correio das Artes, 18 e 
19 dez. 2004. p. 8). 

Tem toda razão o escritor paraibano, uma vez que o Diário de D. Juventina é mais 

um exemplo da relevância dos arquivos pessoais femininos, como fonte de pesquisas, nos 

quais podemos identificar como as mulheres de uma determinada época elaboram o sentido da 

vida, registram suas visões de mundo, testemunham práticas cotidianas como, no caso em 

tela, deixam as suas impressões dos filmes que assistiam, de romances, poesias, crônicas, 

epígrafes etc. 

Durante nossa pesquisa sobre Anayde Beiriz no arquivo do Centro da Mulher 8 de 

Março também encontramos uma anotação, um fragmento revelador que nos permite 

identificar Castro Alves como um dos poetas que fazia parte da sua estante. Vejamos os 

versos que ela, cuidadosamente, transcreveu no seu Diário: 

Era um sonho dantesco ... O tombadilho. 
Quedas luzemas avermelha o brilho, 
Em sangue a se banhar, 
Tinir de ferros... estalar de açoite... 
Legiões de homens negros como a noite 
Horrendos a dançar... 
 
Negras mulheres suspendendo às tetas 
Magras crianças, cujas bocas pretas 
Rega o sangue das mães 
Outras, moças...  mas nuas, espantadas 
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No turbilhão de espectros arrastadas 
Em ânsia e mágoa vãs. 
 
E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica e serpente 
Faz doídas espirais... 
Se o velho arqueja... se no chão resvala, 
Ouvem-se gritos... o chicote estala 
 
Presa nos elos de uma só cadeia 
A multidão faminta cambaleia 
E chora e dança ali... 
Um de raiva delira, outro enlouquece... 
Outro, que ele de martírios embrutece, 
Cantando geme e ri... 
 
No entanto o capitão manda a manobra... 
E após, fitando o céu que se desdobra 
Tão puro sobre o mar, 
Diz, do fumo entre os densos nevoeiros: 
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros! 
Fazei-os mais dançar”.54

 
 

No trecho acima, temos o quarto canto de o Navio Negreiro, cujo título enfatiza o 

tom e o tema central do longo poema de Castro Alves, estruturado em seis cantos com 

estrofes irregulares, vocabulário expressivo e imagens trágicas, denunciando a problemática 

da escravidão em todo o seu horror. De um lado o poeta mostra a atribulação dos negros e do 

outro, a insensibilidade, a crueldade e o imenso descaso pela população seqüestrada da África. 

Na quinta estrofe, vemos a passagem do estilo indireto para o direto, anunciando a voz 

autoritária do capitão, mandando estalar o chicote. Os contrastes entre as imagens são fortes; 

de um lado a beleza do alto mar, a pureza do céu, e do outro, o espetáculo horrendo do 

martírio dos escravos. Impossível não perceber a carga de agressividade retratada pelo poeta 

no trecho acima, bem distante da leveza e nostalgia das imagens românticas dos períodos 

precedentes. 

É importante perceber o eixo temático em comum que une a escritora Nísia 

Floresta falando de direitos femininos; Lima Barreto apontando as desigualdades sociais, o 

                                                 
54 Fragmentos de anotações do Diário de Anayde Beiriz. Também pode ser encontrado In: O Navio Negreiro, 

Antologia dos poetas brasileiros – fase romântica.Org. Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, edições de Ouro. 
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racismo e a falta de instrução das mulheres e o poeta Castro Alves denunciando o crime 

praticado contra a população africana, especialmente, o sofrimento das mulheres negras. 

Assim, não é por acaso que Anayde Beiriz torna-se uma representante do movimento 

feminista na Paraíba. As anotações do seu arquivo pessoal, o itinerário das suas leituras 

revelam uma identificação com uma literatura engajada e insubmissa de forte influência 

européia. 

Em 1922, com apenas 17 anos, Anayde diplomou-se pela Escola Normal. Apesar 

de ser a aluna mais jovem, conquistou o primeiro lugar da turma. Sempre interessada em 

desenvolver mais e mais os seus conhecimentos, matriculou-se na Escola Remignton – foi 

aluna da primeira turma, confirmando que tinha uma mentalidade aberta para o novo.  Após 

concluir o curso de datilografia, começou a ensinar a jovens e adultos na Escola de 

Pescadores da Colônia Z2, em Cabedelo. Na época, a vila ainda não tinha energia elétrica. 

Hospedava-se na casa de uma tia chamada Noca do Farol. 

Segundo José Jofily (1980, p. 36): “Anayde Beiriz, com o diploma de professora, 

foi das primeiras a sair desacompanhada, a usar cabelos à la garçonne e abandonar saias que 

se arrastavam pelo chão – símbolos da subordinação feminina.”  

Portadora de uma sensibilidade singular, a professora do começo do século XX 

combatia a escravidão da mulher e toda forma de opressão e preconceito. Sua luta contra as 

desigualdade sociais e o seu jeito insubmisso de ser fizeram com que José Joffily (1980, p. 

39) a comparasse com Pagu, uma intelectual feminista paulista: 

Pelo que li de Geraldo Ferraz sobre Pagu, e pelo muito que ouvi sobre 
Anayde, não seria absurdo admitir que a moça paraibana, se tivesse 
sobrevivido, terminaria também ideologicamente engajada, impelida por 
uma insubmissão mais abrangente e mais rica em coerência, como é próprio 
das pessoas que se propõem a subir, de degrau em degrau, a escada da 
inconformação até atingir posições capazes de viabilizar mudanças sociais 
mais profundas. 
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5.2.4  Anayde Beiriz: das linhas às entrelinhas 

 

No prefácio do livro Anayde: paixão e morte na Revolução de 30, Célia Musilini 

Hollanda aponta que são poucos os textos de Anayde Beiriz que escaparam da fogueira dos 

preconceitos e das ignorâncias, uma vez que grande parte da sua produção literária foi 

queimada durante o período que precedeu à sua tragédia e a de seu noivo, João Dantas e da 

sua . 

Os textos reunidos, nesta tese, foram encontrados nos arquivos do Centro 8 de 

Março, nos arquivos do Instituto Arqueológico e Histórico Pernambucano, no arquivo do 

Grupo de Trabalho A mulher na literatura, vinculado à UFPE e coordenado pela professora 

Luzilá Gonçalves Ferreira e no livro, já citado, de José Joffily. Na lírica de Anayde, 

encontramos por um lado imaginação criadora, subjetivismo, culto da natureza, necessidade 

de evasão, refúgio no sonho, volta ao passado, ânsia de glória, idealização do amor e, de outra 

parte, traços marcantes de insubmissão transformadora. As práticas de leituras realizadas por 

Anayde, provavelmente, tiveram o poder de irradiação na sua escrita. No fragmento de um 

álbum, encontramos uma reflexão sobre a necessidade que sentia de escrever:  

Por que você escreve? 
Eu escrevo para criar um mundo no qual possa viver. Procuro criar um 
mundo como se cria um determinado clima, uma atmosfera onde eu pudesse 
respirar. 
Devemos conquistar nossa força e edificar nossos valores com base no 
desenvolvimento pessoal e na descoberta de nós mesmos. Contra as 
desigualdades, as injustiças [...] 

Analisando a importância da linguagem trabalhada artisticamente, Simone de 

Beauvoir afirma que Filosofia, Psicologia e Arte não são escapatórias – recorremos a elas para 

restaurar os fragmentos da nossa personalidade e para crescermos. A mulher do futuro, que já 

começa a surgir, será completamente livre de toda culpabilidade diante da criação e do 

desenvolvimento de sua produção literária.  
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Somos seres únicos, efêmeros, os mais efêmeros, como afirmava o poeta Rainer-

Maria Rilke. Anayde escreveu por se sentir transitória, passageira e pela urgência de dizer, de 

se dizer, para dar testemunho de que algum dia ela existiu. Podemos constatar o poder 

insuspeitável da escrita. As palavras escritas um dia germinam, mesmo que passem séculos 

em silêncio.  

Anayde Beiriz escrevia para respirar, para recriar o seu mundo quando se sentia 

sufocada, oprimida como afirmou: 

Se você não respira quando escreve, não grita, não canta, então sua literatura 
será limitada. Quando não escrevo meu universo se reduz, sinto-me numa 
prisão. Perco minha chama, minhas cores. Escrever para mim é uma 
necessidade.55

Podemos perceber como a poetisa paraibana utilizava o espaço literário como um 

lugar de exílio voluntário para descortinar outras possibilidades do seu ser mulher. Angélica 

Soares (1999), no livro A Paixão Emancipatória: vozes femininas da liberação do erotismo 

na poesia brasileira afirma que a poesia não é apenas o texto construído, acabado, 

estruturado, mas, sobretudo força geradora de sentidos.  Assim como o corpo, a linguagem 

literária também gera vida, porque lhe dá um novo sentido.  

A prática de escrever se coloca para Anayde Beiriz como um trabalho ético em 

relação ao mundo e a ela mesma, como uma busca ininterrupta da liberdade, associada à 

questão da solidariedade e da justiça social, sobretudo a preocupação em combater o racismo, 

como podemos observar no trecho: 

Eu possuo essa impetuosidade despreocupada e desinteressada dessa raça 
mestiça de que descende minha família paterna, também possuo, num grau 
tão alto como ninguém talvez possui, a altivez e o orgulho dessa raça de 
sertanejos a que pertence minha mãe [...] (BEIRIZ in ARANHA, 2005, p. 
96). 

Podemos identificar na narrativa poética de Anayde a visão construtiva da 

mestiçagem, inclusive, nos seus contos, ela constrói personagens negros, loiros, índios 
                                                 
55 Fragmentos do diário de Anayde, disponível no arquivo do Centro da Mulher 8 de março.  
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interagindo uns com os outros. Provavelmente é a sua tentativa de valorizar a diversidade 

étnica. As personagens construídas por Anayde nunca foram mulheres tímidas, “mas amantes 

audaciosas, dispostas a tudo pelo amor, devotada, quase sempre, não a homens comuns, mas a 

artistas e intelectuais em busca de novas paixões”.  

Anayde tinha uma boa formação intelectual, citava em seus textos, além de 

escritores franceses, inúmeros personagens da mitologia grega, a exemplo de Eros, Dionísio, 

Ariadne e outros.  Um dos motivos da sua poesia é a casa ou partes da casa, como podemos 

ver no trecho abaixo: 

Nasci/ Nasceu 
Cresceu/ Namorou 
Noivou/Casou 
Noite nupcial 
As telhas viram tudo 
Se as moças fossem telhas não se casariam [...] 
(BEIRIZ in JOFFILY, 1980) 

A imagem da casa, do telhado nos remete ao minucioso estudo de Gaston 

Bachelard, que a vê na topografia do nosso ser íntimo. A casa como metáfora do corpo é o 

espaço da consumação amorosa, do exercício interior da vivência erótica. A poética 

insubmissa de Anayde, criticando os papéis sociais destinados às mulheres como esposas e 

mães continua ecoando na voz de Vitória Lima, como podemos constatar no poema Memórias 

de uma moça mal comportada, dedicado a Simone de Beauvoir: 

Não perca a cabeça 
Não perca o juízo 
Não perca o controle 
Não perca a linha. Seja boazinha: 
Boa menina 
Boa esposa 
Mãe dedicada 
Rainha do lar. 

O mar é outro tema recorrente que une a voz de duas mulheres de gerações bem 

distantes. Vejamos um trecho de Lembrando as ondulações do mar:  

As ondas vinham beijar desenvoltadamente a areia e ao envolverem meus 
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pés, senti-me tomada de estranha sensação, como se me houvesse 
identificado com a natureza marinha. 
A noite caia silenciosamente [...] 
Uma jangadinha, velas soltas ao vento, a subir e a descer, singrava o mar, 
dando adeus à terra. Tal partida repercutia em minha alma como se o seu 
adeus fosse o nunca mais eterno e fúnebre dos cemitérios. 
Por fim o manto da noite envolveu toda a terra; as gaivotas emudeceram... e 
o mar, eternamente revolto, continuou a gemer, a gemer. Regressei.56

É pertinente observar a intertextualidade das escritoras paraibanas de ontem e de 

hoje, a exemplo de Anayde Beiriz e Vitória Lima no poema Pastores do mar, dedicado a seu 

filho Rodrigo e a todos os surfistas de Baía Formosa: 

Os surfistas são pastores 
As ondas 
- ovelhinhas - 
 
voltando à terra 
deixam o mar 
tresmalhadas 
as ovelhinhas. 
(LIMA, 1997, p. 39). 

Tais poemas falam de viagens e regressos. Viajar é sempre multiplicar-se seja 

através do mar, da terra ou dos livros. O motivo da viagem pode ser também a viagem 

existencial, a busca pelo sentido da vida, a descoberta de novos caminhos.  No Dicionário de 

Mitos Literários, Pierre Brunel afirma que, na mitologia africana, a água salgada do mar é um 

simbolismo das lágrimas derramadas por todas as mulheres que choram seus prantos de amor, 

confirmado no que diz Vitória Lima no poema Mães D’Água:  

De onde você acha 
que Deus tirou 
tanta água e sal 
para fazer os mares, os oceanos? 

Com certeza 
foi dos olhos das mães 
dos náufragos, 
dos marinheiros à deriva 
tragados pelas tempestades. 

Dos soldados insepultos, 
abatidos 
em longínquos campos de batalha. 

                                                 
56 Fragmentos dos textos de Anayde, citados por Célia no prefácio do livro de José Joffily p. 12 
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Foi dos olhos das mães dos heróis 
e das mães dos bandidos. 
Das mães das perdidas, 
seduzidas, espancadas, 
assassinadas. 

Porque mães têm olhos copiosos – 
mesmo quando é só 
de saudade 
que choram. 
(LIMA, 2004, p. 109). 

Muitas mulheres são sensíveis como a areia é sensível à onda, como as árvores 

são sensíveis à qualidade do ar, como uma loba pode ouvir os passos de um outro animal 

entrando em seu território com mais de um quilômetro de distância, explica a psicanalista 

Clarissa Estes. Não é por acaso que muitas mulheres conseguem sentir as alterações mais sutis 

no comportamento de uma outra pessoa, lendo expressões faciais e corporais. A temática da 

dor, do sofrimento, faz parte da lírica de Anayde Beiriz. Para Célia Musilli Hollanda, a tônica 

desses textos gira em torno dos movimentos das suas heroínas, mulheres de temperamento 

romântico, capazes de atos supremos como o perdão e a morte, desde que impulsionadas pelo 

sentimento maior, o amor. Os casos sentimentais que levam suas personagens a tais atitudes 

são motivados pela intensidade de viver, cada momento, a supremacia de renunciar face ao 

abandono do amado ou a coragem de interromper a própria existência, sempre, em nome do 

amor. Há indícios que colocam sua literatura próxima da que classificamos como intimista, 

mística e sensual. Citando alguns exemplos: 

Na trama do destino é um texto de Anayde Beiriz que nem chegou a ser 
publicado. O original apresenta a personagem-chave, Wanda, “semi-deitada 
num divã oriental, num ambiente de penumbra e sonho. 
Todo o desenrolar da pequena narrativa é construído de forma rica e 
detalhada. Não faltam ornamentos românticos, bem a gosto da época, como 
flores púrpuras, lagos azuis, luzes violáceas e outros preciosismos que, por 
conta da imaginação da autora, dão ao texto uma roupagem fluida, etérea [...] 
(HOLLANDA in JOFFILY, 1980, p. 13, prefácio). 

O que difere as páginas de Anayde Beiriz daquelas amplamente consumidas pelas 

ingênuas leitoras do Jornal das Moças talvez seja o fato de suas flores apresentarem-se nos 
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“jardins qual amantes insaciáveis que se premem, frementes, em amplexos longuíssimos”, 

comenta Célia, citando um fragmento de tais páginas, esclarecendo que as personagens 

construídas por Anayde nunca foram mulheres tímidas, mas amantes audaciosas, dispostas a 

tudo pelo amor,  devotada, quase sempre, não a homens comuns, mas a artistas e intelectuais 

em busca de novas paixões. (HOLLANDA in JOFFILY, 1980, p. 10, prefácio). E acrescenta: 

Em Na trama do destino, Wanda é abandonada por Túlio, razão pela qual 
recolhe-se para recordar a beleza e sensualidade de sua relação amorosa: 
Que frêmito lhe percorria o corpo, só em pensar na viagem que os levou a 
Nápoles, onde fluíram momentos de gozo intenso e de volúpias 
indescritíveis. 
Entre uma e outra recordação, numa atmosfera intimista de penumbra, 
Wanda decide-se pelo suicídio; final infeliz. 

Célia comenta ainda que Anayde como intelectual era aberta a inovações, 

recebendo influências do Grupo Modernista de São Paulo e também manifestando, em alguns 

textos,  inclinações simbolistas como a autocontemplação e o confronto entre o ínfimo 

(indivíduo) e o infinito (Deus). Vejamos um trecho de Lembrando as ondulações do mar: 

Embebendo o meu espírito a embalsamar toda terra, pensei: por que o 
indivíduo é tão pequeno diante das maravilhas de Deus? Por  que o coração 
humano é tão estreito para conter tanta saudade? [...] 
As ondas vinham beijar desenvoltadamente a areia e ao envolverem meus 
pés, senti-me tomada de estranha sensação, como se me houvesse 
identificado com a natureza marinha. 
A noite caía silenciosamente... 
Uma jangadinha, velas soltas ao vento, a subir e a descer, singrava o mar, 
dando adeus à terra. Tal partida repercutia em minha alma como se o seu 
adeus fosse o nunca mais eterno e fúnebre dos cemitérios. 
Por fim o manto da noite envolveu toda a terra; as gaivotas emudeceram... e 
o mar, eternamente revolto,continuou a gemer, a gemer. 
Regressei. 
O meu espírito mal se continha em uma angústia infinda e olhando para o 
céu, para as fosforescências brilhantes do Atlântico, tive a ilusão perfeita de 
que as estrelas nasciam do fundo Glauco das águas [...]57

A narradora problematiza a precariedade da condição humana diante das 

maravilhas de Deus. Enfatiza a ausência de uma saudade e da grandiosidade da natureza 

marinha. No final da apresentação, Célia Musilli Hollanda diz que a renovação cultural, 
                                                 
57 Fragmentos dos textos de Anayde, citados por Célia no prefácio do livro de José Joffily p. 12 
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proposta pela Semana de Arte Moderna de 1922 foi assimilada por Anayde em um poema 

que, declamado numa reunião de intelectuais paraibanos, suscitou impacto tanto pela forma 

telegráfica, quanto pelo conteúdo, denunciador do condicionamento a que eram submetidas as 

mulheres daquela época, guiadas pela ideologia patriarcal. Anayde Beiriz faz uma crítica ao 

modo como as mulheres eram submissas. A falta de informação sobre o casamento também 

conota sede de liberdade e afetos intensos, construindo uma metáfora que destaca dimensões 

significativas para o debate sobre a relação da mulher com o saber, especificamente com a 

cultura numa sociedade patriarcal, onde o simples gesto de questionar as normas estabelecidas 

para guiar o sexo feminino era interpretado como um movimento de rebeldia. Significava 

“esticar” os fios do tear, como podemos conferir no trecho abaixo:  E se o fio de seu tear se 

esticar? 

Nessa primeira década do século XXI, já encontramos um número significativo de 

mulheres investindo com êxito em diversas profissões, inclusive ocupando cargos de destaque 

no mundo do trabalho. No entanto, sabemos que esse fenômeno foi uma luta das mulheres do 

passado que conseguiram “esticar” os fios históricos do seu tear e ultrapassaram os limites do 

lar, conquistando, com dignidade, um lugar no espaço público – território, tradicionalmente 

destinado aos homens.  

O conto “Thugatèr” de Eduardo Multatuli (1820 – 1887), escritor holandês sensível 

ao movimento de emancipação da mulher, denuncia a condição feminina, na Holanda, na 

metade do século XIX. Ele nos ajuda a compreender que todo o processo de submissão das 

mulheres foi inventado através de práticas sociais de afastamento da população feminina do 

espaço público e da produção do conhecimento. Esse acontecimento confirma as palavras de 

Michelle Perrot quando diz que o saber produzido pelas mulheres gera também o poder. 

Quanto mais o pequeno burguês ganha espaço na sociedade, menos espaço tem a mulher. Daí 

a explicação para o projeto social instalado pelo sistema patriarcal que impedia as mulheres 
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terem acesso ao conhecimento e ao espaço público.  

Na crônica, Meu boneco de Natal58, o amor é leitmotiv. Ela inicia o texto falando 

que um dia Papai Noel lhe trouxe um boneco grande e bonito como um príncipe dos contos da 

Carochinha. Ela gostava de brincar com ele.  E descreve como é o seu boneco: 

Eu dizia que Papai Noel tinha trazido do Céu um pedacinho de nuvem 
branca para fazer o rosto do meu boneco. E também um bocadinho dos 
cabelos do sol para botar na cabeça dele. E mais duas estrelinhas azuis para 
pregar-lhe nos olhos [...] 
Foi o meu mais lindo boneco louro. Tão lindo que me esquecia da vida 
quando olhava para ele. Então o enchia de porção de beijos. Sua boca era 
como uma pitanga madura, e tão doce como uma pitanga madura [...] 
Mas um dia Papel Noel teve ciúmes dos beijos que eu dava no meu boneco 
louro e veio buscá-lo para dar a outra [...] 
Eu zanguei com Papai Noel. Chorei muito. 
Todos os dias eu me lembro do meu boneco de Natal e tenho tanta saudade 
de sua face de nuvem, de seus cabelos de sol e de olhos de estrelas [...] 
(BEIRIZ in Revista da Cidade, 21 abr. 1928).  

 Anayde fala no trecho acima de perda e abandono. Lamentar é o processo de 

adaptação às perdas da nossa vida. A narradora está lamentando, no caso, a perda do seu 

boneco de Natal, mas é necessário que toda lamentação também tenha um fim. Construir esse 

limite vai depender do modo como sentimos nossa perda. Depende da nossa idade e da idade 

de quem perdemos, e do quanto estamos preparados para isso; depende também da nossa 

força interior e do apoio externo. Tudo isso revela que elaborar perdas é um processo 

complexo. 

Vejamos o poema Da minha alma e da minha volúpia: 

Fecha essa lâmpada, meu Amor... 

Essa luz vermelha é por demais violenta. 
Evoca visões de loucura e de sangue... 
É a luz do pecado. 
Faz-me mal: dá-me febre e gozo, 
Põe-me arrepios de volúpia na carne... 
Fecha essa lâmpada, meu Amor... 
[...] 

                                                 
58 Encontramos todos os textos de Anayde Beiriz, publicados na Revista da Cidade, no acervo do GT A mulher 

na literatura, vinculado ao programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, coordenado pela pesquisadora 
Luzilá Gonçalves Ferreira. 
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- Chega para junto de mim. Senta-te aqui, neste divã, com a cabeça sobre os  
meus joelhos. 
Quero sentir nas minhas mãos, a maciez dourada dos teus cabelos... 
São lindos os teus cabelos; parecem fios de sol. 
- Eu quero dormir nos teus cabelos, meu Amor... 
[...] 
- Deixa-me ouvir a tua voz, meu Amor... 
Pousa os teus lábios junto ao meu ouvido e fala... 
Diz que me amas, que me queres muito... 
Tu nunca me disseste estas coisas. 
Devem ser lindas pronunciadas pela tua voz! 
Eu gosto de escutar a tua voz: é morna, doce, imprecisa... 
É como uma música que nos chega de longe, velada pela distância... 
Tem a suavidade rítmica de duas asas brancas a ruflar... 
Deixa-me ouvir a tua voz, meu Amor... 

A lírica de Anayde nos remete ao poema de Vitória de Lima: 

Cigano Desejo 

Meu desejo 
anda de bonde, 
patins e avião. 

A pé, descalço, 
de tênis 
e camisão. 

Meu desejo 
anda tímido, 
coitado. 

Pega carona no vento, 
no tempo, 
anda na contramão. 

Meu desejo 
só não anda 
satisfeito 
(LIMA, 1997, p. 21). 

Na crônica O amor perdoa, Anayde discute a problemática do perdão: 
 

 

Tinha uma boca que sorria sem alegria e uns olhos que choravam sem lágrimas 
[...] 
Loira como uma partícula de sol. 
Chamava-se: - um nome pequenino como ela mesma – Nelly. 
Viera de longe, lá das terras das montanhas geladas, dos lagos cristalizados, dos 
países nevoentos onde não há claridades de sol [...] 
Tinha, por isto, a cor da neve que vestia o cume das montanhas da sua terra. 
Conheci-a, de lá. Apresentou-me ao amante, o romancista Jean Martin, por 
quem a sabia apaixonada. 
- Encheu-me a vida de encanto e o coração de amor – disse-me ele, alegre, um 
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sorriso comovido no rosto simpático. 
Fora isto há dois anos, quase. De então, não mais ouvira falar nela. 
Daí, a minha surpresa encontra-lhe errando na multidão cosmopolita que enchia 
o salão do hotel, a tristeza azul do olhar e a rósea doçura do sorriso [...] 
- Já não sabe quem sou, juro-o [...] 
Estendeu-me a mão, longa e branca, que a gota de sangue de um rubi manchava. 
– Juraria falso, acredite. 
Apertei-lhe os dedos fuselados, de unhas polidas, dizendo-lhe da minha alegria – 
mesclada à curiosidade – de avista-la ali. 
Sorriu, apontando-me, convidativa, um lugar perto de si. 
Teve uma frase banal: 
- Contingências da sorte, minha amiga. 
[...] 
- Mas então é que o amas, não o amaste nunca. Não amou uma, quem não 

perdoa muita vezes. E recusas perdoar, apenas uma vez [...] 
Calcou a gota sanguínea do rubi. Olhou novamente, lá fora, agora com um olhar 
mais demorado [...] 
E concluiu, baixo, a voz menos triste, mais doce: 
- Iria. Perdoaria [...] se ele me pedisse que o perdoasse [...] 

A psicanalista Clarissa Pinkola Estes (1997) afirma que existem muitas formas e 

proporções de se perdoar uma pessoa, uma comunidade, uma nação por uma ofensa. É 

pertinente lembrar que um perdão “final” não é uma decisão consciente de deixar de abrigar 

ressentimento o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É a 

pessoa na sua autonomia quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar 

esse evento. É a pessoa quem resolve qual é a dívida que não precisa mais ser paga. Algumas 

pessoas escolhem pelo perdão total: liberando, para sempre a pessoa de qualquer tipo de 

reparação. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando 

que o que está feito é algo já cristalizado, suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar 

a pessoa sem que ela mesma tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. 

O perdão é um ato de criação e libertário, diz Clarice Estes. Por debater temas tão delicados e 

polêmicos nos seus textos, Anayde era considerada uma das expressões mais interessantes e 

humanas das letras femininas na região. Vejamos o trecho abaixo De uma carta que te escrevi 

e que não te enviei: 

Não! Eu não hei de chorar [...] 
Tu me conheces bem pouco. Por isto é que me falas em lágrimas. 
Só os desesperados é que choram e eu contínuo a esperar [...] 
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Pouco se me dá saber da tua nova paixão [...] 
É tão vulgar a existência de outra mulher no destino do homem que a gente 
deseja [...] 
E, bem, sabes, no amor, como em tudo, apenas me seduz a originalidade [...] 
 
A razão por que gostei de ti? 
Porque pensei que tu eras louco [...] 
Tive sempre a extravagância de achar deliciosos os loucos que julgam ter juízo 
[...] 
Desiludiste-me afinal! 
[...] E é tão desinteressante um homem ajuizado que finge de louco [...] 
 
Dizes que me procurarás esquecer. Ingênuo! 
Desafio-te a que o consigas [...] 
As marcas das minhas carícias não foram feitas para desaparecer facilmente [...] 
Mil outros lábios que se incrustarem na tua boca não arrancarão de lá a 
lembrança 
da minha [...] 
Mas, se ainda assim, o conseguires, a tua vitória não será duradoura. 
Não há vantagem em esquecermos hoje o que temos de lembrar amanhã [...] 
 
Apraz-te que eu guarde os meus beijos [...] 
Guarda-lo-ei, por enquanto. 
Advirto-te, porém, que os beijos são como os vinhos raros, quanto mais velhos,  
Melhor embriagam [...] 
Enganas-te se pensas que entre nós dois tudo está terminado [...] 
Se agora é que começou [...] 
A nossa história, hoje, está bem mais interessante [...] 
E tu te fizeste para mim, muito mais desejado [...] 
Porque tenho que te arrancar do domínio de outra mulher[...] 
No entanto, eu já não te amo [...] 
 
Admiro os homens fortes e tu és um covarde: 
Tens medo do meu amor. Receias o delírio febril do meu desejo, a exaltação  
diabólica do meu sensualismo, a impetuosidade selvagem da minha volúpia [...] 
Sonhar um afeto simples, monótono, banal [...] Um afeto que toda mulher pode 
dar [...]  
 
Tu, um artista! 
Fazes bem em procurá-lo distante de mim 
O meu amor é bem diferente: é impulsivo, torturante, estranho, infernal [...] 
Ouve, contudo, o que te digo: hás de experimentá-lo ainda uma vez [...]. 
Então veremos quem de nós dois chorará [...] 
(BEIRIZ, Revista Ilustração, n. 23, 1ª quinzena maio 1938, p. 14.) 

No poema acima, podemos encontrar uma clássica cena de ciúme, onde a mulher 

descobre que está sendo traída. A poetisa apresenta o quadro, com grande realismo, num 

estilo simples e claro. Convém notar que a lírica é feita por uma personagem feminina que 

admira os homens fortes que não fogem das paixões e dos desejos, da impetuosidade da 

volúpia. Mas ela ainda não desistiu totalmente de reconquistar o seu amado, uma vez que o 
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ser amado tem o poder de revelar, de transfigurar o negativo em positivo.  

Segundo Angélica Soares, o poema fornece chaves para um apreender com. Leva-

nos a conceber a leitura como uma ação solidária. Falar de amor e sensualidade, no começo 

do século XX, era uma transgressão às regras impostas socialmente. Mais uma vez, 

confirmamos a força insuspeitável que as palavras têm. 

 A luta das mulheres letradas do passado foi extremamente significativa e, 

continua repercutindo na atualidade no canto libertário das escritoras desse começo do século 

XXI, a exemplo da voz de Ana Adelaide Peixoto Tavares, advertindo que no século XXI 

precisamos de mais grupos de costura terroristas e mais uivos, na crônica Mulheres: escritos, 

jardins e uivo: 

Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós, mulheres, temos nossos 
próprios meios de ajudar a realizá-las [...] Use seu amor além dos seus bons 
instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe 
violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada [...] 
Acima de tudo sejamos espertas e usemos nossos talentos femininos [...] 
Coma. Descanse. Perambule nos intervalos. Seja leal. Ame os filhos. 
Queixe-se ao luar. Apure os ouvidos. Cuide dos ossos. Faça amor. Uive 
sempre [...] (PEIXOTO, 1999, Especial, p. 7).          

Para comentar tais mudanças e conquistas do universo feminino na atualidade, 

Nelly Carvalho, na apresentação do livro Um discurso feminino possível: pioneiras da 

Imprensa em Pernambuco (1830-1910), recorda um conto da chilena Gabriela Mistral em que 

um fio d’água, correndo sob a superfície da terra, encontrou em seu caminho uma raiz, 

disforme e opaca, que se abebeirou de metade de seu leite azul. Enciumado, ele perguntou: 

Diz-me feíssima, como te chamas e o que fazes com meu precioso líquido? Ela não satisfez a 

sua curiosidade: – Quando alcançares a luz e saltares por entre pedras, cantando em cristalinas 

cascatas, verás a continuação de meu corpo e terás resposta às tuas perguntas. O fio d’água 

prosseguiu silencioso e ao chegar à superfície deparou-se com um deslumbrante rosal que 

inebriava os ares espargindo cores e perfumes. Rosas de todas as cores pendiam dos galhos. O 

fio d’água, já transformado em regato, ficou pensativo e ponderou que o resultado de uma 
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ação nem sempre traz presente quando ela foi humilde e modesta na sua origem. 

Essa lenda faz rememorar que toda independência feminina, hoje, é resultado dos 

trabalhos das mulheres do começo do século XX, que muitas vezes pagaram um preço alto 

pela sua audácia. Se as pernambucanas têm dívidas de gratidão com as pioneiras do 

jornalismo feminino em Pernambuco, nós, paraibanas, temos essa dívida com as escritoras e 

professoras citadas nesta tese que, desculpando-se humildemente ou reivindicando 

audaciosamente, pavimentaram o caminho das conquistas para as mulheres de hoje. Tais 

conquistas sociais e os direitos que hoje contemplam a mulher paraibana são frutos da luta 

dessas mulheres do passado. Publicando livros, escrevendo na imprensa, reunidas em 

associações, elas trabalharam em prol da educação feminina. Devemos a elas não apenas o 

privilégio de freqüentarmos universidades, como também os exemplos de seriedade, 

resistência e perseverança na concretização de novos ideais para o universo feminino.  

No último ano do século XX, o Centro da Mulher 8 de março instituiu o concurso  

A Paraibana Notável – A Mulher na Paraíba do Século XX, encaminhando a uma comissão 

julgadora, formada por mulheres jornalistas e artistas, um documento com uma lista de 121 

mulheres paraibanas para que fossem selecionadas as 10 que mais contribuíram para a nossa 

história cultural. Eis os seu snomes: 

1º lugar: Margarida Maria Alves 
2º lugar: Anayde Beiriz 
3º lugar: Elizabeth Teixeira 
4º lugar: Maria da Penha do Nascimento 
5º lugar: Elba Ramalho 
6º lugar: Daura Santiago Rangel 
7º lugar: Violeta Formiga 
8º lugar: Rita Gadelha de Sá 
9º lugar: Valquíria Alencar de Sousa 
10º lugar: Maria Augusta Capistrano 

Conforme consta nos arquivos do Centro, o evento aconteceu na sede da 

Associação Paraibana de Imprensa, às 17:00 horas, numa quinta-feira do dia 08 de março de 

1999. Estavam presentes muitos familiares das mulheres homenageadas, políticos, 
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representantes do governo municipal e estadual, grupos feministas, ONGs e entidades da 

sociedade civil. Assim termina o texto:  

É com orgulho que, nós, do Centro da Mulher 8 de Março, concluímos mais 
um feito na consolidação da cidadania feminina na Paraíba. As 10 escolhidas 
expressam ações de verdadeira luta enquanto mulher, pois com suas vidas e 
seu trabalho, nos mais diferentes campos, conquistaram espaços e são 
exemplos para todos nós,paraibanos e paraibanas, lutando por igualdade, 
reconhecimento e justiça social.59   

O nome de Anayde Beatriz, no segundo lugar na lista acima citada, revela a 

importância dessa mulher como uma cidadã, intelectual, ensaísta, professora, poetisa, uma 

mulher que contribuiu significativamente para tecer novos fios na teia da história da educação 

e cultura da Paraíba. Que a voz dessa peregrina da liberdade seja um chamado permanente à 

luta em favor de um mundo mais justo e solidário, um canto, uma música que seja referência 

da luta e do compromisso para acabar com a opressão e os preconceitos sociais, motivando-

nos a reler, mais e mais, a história das mulheres, dos negros, enfim dos Excluídos de forma 

insubmissa e transformadora, pois como lembra Roland Barthes: Aqueles que não conseguem 

reler são obrigados a ler a mesma história em toda parte60. 

É pertinente transcrever um trecho da narrativa de Jose Joffily sobre a morte de 

Anayde Beiriz: 

Ao cabo de tanto esforço pela independência intelectual e liberação 
feminina, Anayde Beiriz teria a sorte tumular dos párias e dos mendigos. 
Isolada pela maldição pública, desde a morte de João Pessoa, como se o 
tivesse assassinado, a professora paraibana viu-se forçada, em Recife, a 
mudar de pouso pelo menos seis vezes, de 26 de julho a 22 de outubro. [...] 
Afinal, naquele dia, numa quarta-feira, às 11 horas da manhã,escolhia a 
mesma atitude derradeira do noivo. A diferença estava apenas no 
instrumento de libertação: veneno ao invés do pequeno bisturi alemão [...] 
Note-se que Anayde jamais tinha demonstrado vocação suicida. Amava a 
vida na plenitude dos seus 25 anos.Livrou-se da vida não por amor à morte e 
sim porque não havia outro jeito. Não seria pela primeira vez que um 
intelectual preferisse a solução extrema. Quem não se lembra da Vírginia 

                                                 
59 Arquivo do Centro da Mulher 8 de Março, Documento do Resultado do Concurso A Paraibana Notável.  
60 Epígrafe de Roland Barthes citada na abertura do capítulo I – Relendo a História do Feminismo, do livro A 

cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos dos homens, de Joan W. Scott.  In: SCOTT, Joan 
Wallach. A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos do homem. Tradução de Élvio Antônio 
Funck. Florianópolis: Ed. Mulheres, 2002. p.23 
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Woolf, Stefan Zweig, Raul Pompéia e Hermes Fontes? Afinal, segundo 
Camus, só existe um problema filosófico realmente sério – o suicídio 
(JOFFILY, 1980, p. 46).  

Na esteira da escrita revisionista como reescritura da história proposta por Roland 

Barthes, escolhemos um fragmento da narrativa poética de Lau Siqueira para reler os fios e os 

desafios dos últimos momentos da vida de Anayde Beiriz: 

Vejo-a sempre na postura dos que, segundo Brecht, são imprescindíveis. 
Como uma gaivota, desnudando o coração dos homens[...] 
Vejo-a na próxima esquina, sempre, em tudo que espero encontrar pela 
manhã nos rostos de todas as manhãs. 
José Jofilly considera que Anayde Beiriz viveu com dignidade e que se 
livrou da vida com dignidade. Mero engano, José Jofffily, Anayde foi 
assassinada naquele 22 de outubro. Assassinada pela hipocrisia, pela 
decadência e pelas mentiras do nosso tempo. Livrou-se da vida num 
momento de extremo desespero, de uma dor profunda que talvez você nem 
acredite que exista. 
Anayde representa a pureza, porque a verdade das coisas e do mundo 
estiveram sempre em seus olhos, e porque a pureza não é, senão, a 
intensidade do que se vive.61

O desespero seqüestra das pessoas o direito da escolha. A releitura de Lau 

Siqueira sobre a morte de Anayde nos remete à reflexão de que todo ato individual tem uma 

ligação estreita com o coletivo. Talvez o poeta esteja sinalizando que a morte deliberada 

merece de nossa parte uma revisão. Que ela não é um ato desesperado em si mesmo, que 

desesperada é a vida quando o ambiente social torna-se demasiado hostil.  

É impressionante o ressurgimento de Anayde Beiriz neste começo do século XXI. 

Durante o X Festival Nacional de Artes, realizado em João Pessoa - PB, na Fundação Espaço 

Cultural José Lins do Rego, no período de 12 a 20 de novembro de 2004, o Professor Assis do 

Vale, do Centro Cultural Anayde Beiriz (CCAB) e a graduanda em Turismo da UFPB e 

coordenadora do CCBA, Edjane Soares, organizaram a Exposição Anayde Beiriz – 

Centenário de nascimento, socializando a história da peregrina da liberdade entre o público 

contemporâneo. 

De outra parte, no dia 29 de novembro de 2004, Anayde Beiriz também foi 

                                                 
61 Crônica Anayde Beiriz vive, de Lau Siqueira, publicada no Jornal  O Norte, 31 de março de 1987. 
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homenageada pela Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, recebendo o título de 

Patrona da Cadeira Nº 16, ocupada por América Medeiros Cantisani. No dia 18 de fevereiro, 

Centenário do seu nascimento, o CCAB, o Fórum de Mulheres da UFPB, o Sebo Cultural 

juntamente à Universidade Federal de Pernambuco através do Grupo de Trabalho A mulher na 

literatura, coordenado pela Profª Luzilá Gonçalves Ferreira, preparamos um evento, 

especialemnte para homenagear esta admirável poetisa. Na ocasião, apresentamos parte deste 

capítulo como sinal de que a luta de Anayde Beiriz continua. Afinal como já disse o poeta: 

“lutar para nós é um destino [...] é uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo 

novo”, como diz o poeta Agostinho Neto. 

Oxalá todos nós, que com Anayde Beirz aprendemos a sonhar e a construir este 

mundo novo, possamos, de alguma forma, dar continuidade aos desafios e aos projetos 

libertários que denunciam a existência de qualquer forma de discriminação. Portanto, as 

sementes de liberdade, lançadas pela poetisa do começo do século XX, continuarão 

germinando, de geração em geração, através dos movimentos feministas, negros, ecologistas, 

de homossexuais, de idosos, de portadores de necessidades especiais e de minorias, todos 

articulados pela mesma busca da superação das desigualdades sociais. 

 

 

 



 223

5.3   Juanita Machado: uma professora de literatura reinventando a vida 

         
A vida só é possível se for reinventada. 

(MEIRELES, 2001, p. 203) 
 

Descobri as memórias de Juanita Machado numa das visitas ao Instituto Histórico 

e Geográfico Paraibano. Desde então, fascinada, fui juntando fragmentos da sua voz. Ela 

nasceu na cidade da Parahyba do Norte, atual João Pessoa, no dia 30 de novembro de 1900. 

Iniciou os estudos secundários no curso de Francisca Moura, nesta capital. Em 1920, começou 

a ensinar na Escola Normal e, posteriormente, começou a atuar na imprensa local. Da mesma 

forma que outras intelectuais paraibanas da sua época, cursou Faculdade em Recife-PE. 

Depois de formada, retornou à terra natal, onde passou a trabalhar como professora de 

literatura e como jornalista. Em 1933, ao lado de outras mulheres, fundam a Associação 

Parahybana Pelo Progresso. 

O feminismo é um tema recorrente nos seus textos como é possível verificarmos 

neste trecho de uma crônica sobre Bertha Lutz: 

Este nome é o melhor título para uma síntese de grandeza do ideal feminista. 
Bertha Lutz foi a chefe do exercício feminista, no Brasil feminista. 
Hoje Bertha Lutz é um nome que está consubstanciando com esse ideal de 
feminismo e esse ideal por sua vez consubstanciou-se com o verbo “ser”. É 
uma afirmação. 
Ela é a gonfaloneira do ideal que concretizou em benificância, sob as 
bênçãos de Deus doadas no gesto icastico do elevantado espírito do cardeal 
d. Sebastião Leme, e sob as bênçãos da mulher redimida do passado, para 
um presente mais positivo e livre das insídias da fome e do abandono. 
Hoje essa figura é uma iluminação de vitórias. Aquele T do seu nome, que o 
impede de ser  “luz”, é um símbolo; significa até agora a “trave”onde se 
seguravam as feministas, contra a má fé de uns e a ignorância de outros, hoje 
essa “trave”se fez fio por onde sobe e se hasteia a bandeira do triunfo. 
Palavras e teorias, lutas e animadas versões, não foram inúteis,porque 
carregavam dentro um pólen de fecundação huberosas, e só por isso o verbo 
se fez realidade. 
Essa Joanna d’Árc do feminismo, esteve muito tempo de pé [...] 
A sua resistência foi de heroína [...] 
Bertha Lutz deixou de ser apenas um símbolo de idealismo combativo, para 
ser manufatureira, artesã de um crisol. E uma afirmação triunfal, é a cidadã 
de um país que acorda. E um perfil de carne que se fará bronze. É um verbo 
– imperativo- sublimai!62  

                                                 
62 A União, quinta-feira, 01 de junho de 1933. 
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A crônica de Juanita sinaliza a rede de sororidade, interligando as mulheres do 

Brasil. Ao escolher um tema tão polêmico, a jornalista paraibana desafia os moldes de sua 

época, escrevendo e se expondo publicamente, ao enfatizar o caráter altamente político do 

movimento feminista, que tinha como uma das lideranças a bióloga, advogada e jornalista 

Bertha Lutz, tornando-se, por esta razão, conhecida internacionalmente. Ela era filha de uma 

enfermeira inglesa e de um dos mais importantes cientistas brasileiros da sua época, Adolfo 

Lutz, que puderam proporcionar à filha a condição de estudar biologia na França, em Paris, 

onde conviveu com as sufragistas. Quando voltou ao Brasil, foi aprovada no concurso público 

para bióloga do Museu Nacional. Sempre publicava seus textos na imprensa Depois formou-

se também em Direito, conquistando uma projeção significativa nessa área. Diversas vezes 

representou as mulheres do Brasil em congressos internacionais recebendo também aqui 

representantes do movimento feminista de outros países. Em 1922, organizou o I Congresso 

Internacional Feminista no Rio de Janeiro, época em que nascia a Federação Brasileira Para o 

Progresso Feminino, já citada no capítulo anterior.  

No ano de 1927, Bertha Lutz e Carmem Portinho participaram da campanha para 

governador de Juvenal Lamartine, no Rio Grande do Norte, onde, conforme Céli Regina 

Jardim Pinto, foi aprovada a primeira lei do voto feminino: 

Eleito presidente do Estado Juvenal Lamartine articulou para que os 
parlamentares estaduais elaborassem uma nova lei eleitoral que permitia o 
voto feminino. Coube ao seu antecessor, ainda em exercício do mandato, 
José Augusto Bezerra de Medeiros, sancionar a lei. Foi a porta aberta para 
uma avalache de mulheres que recorreram à Justiça do Estado para garantir o 
seu direito de votar e serem votadas. A corrida pelo alistamento foi iniciada 
por Julia Alves Barbosa e Celina Guimarães Viana, uma professora de 
Mossoró que se tornou a primeira eleitora do Brasil a partir do parecer 
favorável concedido pela Justiça local a 25 de novembro de 1927 (PINTO, 
2003, p. 25).63   

Além de socializar na imprensa as idéias feministas, Juanita Machado também 

utiliza o espaço da imprensa através de uma linguagem artisticamente elaborada, para 
                                                 
63 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2003. (Coleção História do Povo Brasileiro). p. 25 
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divulgar a importância do estudo da literatura. Espaço este criado também para o exercício da 

liberdade e da plasticidade estética da arte. Divulgou inclusive os trabalhos educativos do 

Núcleo de estudos literários denominado Arte de dizer, coordenado por ela na Associação 

Paraibana Pelo Progresso Feminino, reforçando a importância da formação intelectual das 

mulheres. Vejamos um trecho do seu texto: 

Eu disse: Desse complexo elemento imprescindível a vida do ser humano, 
que é palavra, fez o indivíduo uma obra de arte, que é a literatura. Liberdade 
da sua primitiva forma idiográfica, ela criou a disciplina que delineia as 
formas e lhe dá a mais plasticidade estética de arte. Da mesma forma a arte 
de dizer, inaugurada pela eloqüência dos oradores e vestida de emotividade,  
pela arte de interpretar  [...], a cuja disciplina se prendem múltiplos 
elementos. 
Ensinar a arte de dizer, não é, absolutamente, mandar dizer verso ou prosa 
com mais ou menos ênfase, como pensa muita gente, que sobre esse assunto 
me tem falado, tocado pelo Núcleo de Literatura, inaugurado por aquele 
preciosa e magnífica associação, uma autêntica sociedade de cultura, onde se 
congregam as mentalidades femininas mais representativas do nosso meio.  
  [...] 
Foi o ensino dessa arte, nas escolas elementares e superiores da França quem 
fez dessa nação a mestre da sobriedade, da precisão, do brilho, do belo estilo, 
enfim, que caracteriza a arte literária [...]. Estudo do estilo, da poesia e seus 
gêneros, tudo quanto se relacione com a arte de dizer e de interpretar. [...] É 
a palvra quem anima a argila muda. Fazendo-a o símbolo das iluminações de 
seu talento. 
Eterna entre os indivíduos fala dos milênios mortos e dos milênios que hão 
de vir, é a estátua de pigmalião, que se move e se desdobra no verbo feito 
flâmula divina. 
É isto a palavra obra de arte. É esta obra de arte que estão tentando as alunas 
do Núcleo de Arte de dizer, dessa nobre e alta sociedade de que se chama 
Associação Parahybana Pelo Progresso Feminino.64  

Leyla Perrone-Moisés diz que a literatura sinaliza sempre para o que falta, no 

mundo e em nós. Demonstra, a toda hora, que o real não satisfaz; citando Aristóteles, 

esclarece que não é ofício do poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que 

podia acontecer, quer dizer, o que é possível, segundo a verossimilhança e a necessidade: 

Representar o que poderia ter acontecido é sugerir o que poderá acontecer, é 
revelar possibilidades irrealizadas do real. E é nesse sentido que a literatura 
pode ser revolucionária: por manter viva a utopia, não como o imaginário 
impossível mas como o imaginável possível.  
A função revolucionária da literatura não consiste em emitir mensagens 
revolucionárias, mas em levantar por suas reordenações e invenções, uma 

                                                 
64 A União, quarta-feira, 16 de maio de 1933 
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dúvida radical sobre a fatalidade do real, sobre o determinismo da história. É 
o que diz Miguel Torga, em admiráveis versos: Canta, poeta, canta!/ 
Violenta o silêncio conformado./ Cega com outra luz a luz do 
dia./Desassossega o mundo sossegado./Ensina a cada alma a sua rebeldia. 
[...]. 
A obra literária é construção do real e convite reiterado ao seu 
ultrapassamento. Essa compreensão permitida pela obra literária é diversa da 
compreensão racional visada pelos discursos instrumentais da ciência; é uma 
inteligência sensível, que se opera em nossa mente como em nosso corpo, 
pelo poder de uma linguagem em que as palavras evocam objetos, mas são, 
ao mesmo tempo, objetos sensíveis e até mesmo sensuais. [...] 
Assim, a literatura nunca está afastada do real. Tanto a fuga como o  
mergulho obrigam-nos a ver esse real, a questioná-lo e a reinventá-lo 
(PERRONE, 1990: p. 109).65

Fica óbvio que, assim como todas as atividades humanas, a literatura nasce da 

experiência da falta e do desejo de inteireza do ser humano. Entretanto, essa inteireza a 

literatura não pode dar. As reflexões provocadas através da literatura são pretextos para um 

conhecimento maior: o conhecimento da falta e a permanente busca para preenchê-la.    

E Juanita avança seu compromisso com a formação intelectual das mulheres, 

entrando inclusive na área da política, um campo ainda muito povoado pelo universo 

masculino. Na crônica intitulada O Ministro e o Sr. José Américo, Juanita questiona se o  

povo paraibano está consciente da conquista realizada pelo autor de A Bagaceira, ao assumir 

a pasta da “viação e obras públicas”: 

Neste período de entusiasmo em torno do ministro José Américo, terão os 
parahybanos compreendido a significação verdadeira desse nome, quer como 
fator de grandeza e progresso de sua terra, quer como símbolo de um ideal 
que se concretizou? 
Ou anda em tudo isso apenas a homenagem ao titular da pasta “viação e 
obras públicas”? 
O Sr. José Américo poderia não ter sido ministro e, no entanto, continuaria a 
ser notável pela sua capacidade intelectual, notável pela prodigiosa 
capacidade de trabalho.[...] 
É esta individualidade que mais deve perdurar, na grata admiração dos 
parahybanos, quando ele deixar de ser ministro, quando ele não for mais essa 
figura que hoje é tão importante no cenário político e social do país.  
Qualquer Estado brasileiro pode ter a veleidade de dar ao país um ministro 
Sr. Fulano, mas bem poucos podem ter o orgulho da Parahyba, em ter dado 
um Sr. José Américo ministro.66

                                                 
65 PERRONE, Moisés Leyla. Flores da escrivaninha: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 1990: p. 109 
66 A União, quarta-feira, 28 de março de 1933. 
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Esse trecho retrata a mulher discutindo temas como política, um assunto que antes 

só era debatido pelos homens. Entretanto, utilizando as palavras como meio facilitador do 

processo de apropriação do espaço público, as mulheres também começaram a falar de 

política, contribuindo para formar opiniões. Nesse aspecto, elas são agentes do processo para 

consolidar a democracia e estabelecer novos parâmetros de convivência, baseados no 

humanismo e na solidariedade. Reconfigurando um novo tempo, uma nova era para o sexo 

feminino. Na esteira do pensamento de Cecília Meireles sobre a vida, com bases fincadas em 

uma concepção de vida como movimento e transformação, ou seja, que a vida só é possível se 

for reinventada, Juanita com sua inteligência sensível utiliza a literatura para reinventar a sua 

própria vida e as de outras mulheres do seu tempo, atestando “que cada brasileira seja um 

elemento do progresso pátrio, fazendo-se o arauto ardoroso de tudo quanto é nosso e pode 

concorrer para a nossa grandeza.”67

  

 
5.4   Júlia Leal: uma professora itinerante 
 

 
Ia aprender em casa; teríamos uma professora e a notícia estourou como uma 
bomba. Foi um dia de juízo. Infundia-nos horror a idéia da prisão, dos 
deveres e dos bolos. 
Passei a cogitar como seria ela. Para mim devia ser de cor. [...] 
A professora se iniciava aí e iria ensinar pelo resto da vida a muitas 
gerações: mães, filhas e netas. De tão moça, com vinte e dois anos, nem a 
chamávamos dona: era Júlia, Júlia Verônica dos Santos Leal, neta de um 
meu tio-avô solteiro, Antônio dos Santos Leal.  
   (José Américo de Almeida, 1976,  p. 52)68

  

No fragmento acima, o escritor José Américo de Almeida, ao rememorar sua 

infância como menino de engenho, destaca a presença da professora que o ensinou a ler e 

escrever que nasceu na cidade de Areia, a 9 de julho de 1871. Era dia de Santa Verônica 

Giuliani. Conforme o costume da época, consultava-se o calendário e via-se o nome do santo 

                                                 
67 A União, quarta-feira 12 de março de 1933 
68 ALMEIDA, José Américo de. Memórias: antes que me esqueça. Rio de Janeiro, F. Alves, 1976. 
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que passava a ser o protetor da criança recém-nascida e emprestar-lhe o nome. Filha de uma 

união informal entre D. Gertrudes Maria do Espírito Santo, uma mulher ex-escravizada e o 

professor José Bernardo dos Santos Leal, ambos de origem extremamente humilde. Segundo 

Francisco Tancredo Torres (1999), Júlia Leal foi alfabetizada com a professora D. Ana 

Carolina Maria Henriques. Depois aperfeiçoou os seus estudos com o poeta e orador Rodolfo 

Pires de Melo, principalmente em Português, e a aprendizagem musical foi realizada com o 

maestro Tristão Grangeiro de Albuquerque e Melo, tio de Pedro Américo e pai de Rodolfo. 

Foi aprovada com distinção nos exames primários por uma banca examinadora formada por 

Rodolfo Pires, Padre Sebastião Bastos de Almeida Pessoa, Vigário Coadutor do Padre 

Francisco de Holanda Chacon e Dr. João Lopes Pessoa da Costa – Comissário Escolar, 

revelando um alto nível de conhecimento e inteligência. 

Desde os 15 anos, Júlia começou a ensinar nos engenhos da cidade de Areia. No 

educandário, mais tarde intitulado Curso Júlia Leal, ajudou a formar muitas gerações. 

Seguindo os estatutos de sua escola, ministrava como Instrução Primária: Educação Moral, 

Religiosa, Cívica e Doméstica; Ensino Prático de recitação, declamação e canto, além das 

matérias do Curso: Português, Aritmética, Geometria, Ciências Naturais, Geografia, História e 

Civilidade. Também atuava no campo dos trabalhos manuais que constavam de bordados 

brancos e de cores, em linha e lã, seda, froco e fita; trabalhos em filô-alto e baixo relevo; 

bordado em talagarça, pontos de marca, tricot, fillet, crochet etc. O Curso Júlia Leal atraiu 

alunos de toda a região brejeira, cariri, curimataú e até do alto sertão. Dizia-se “quem estudou 

com Dona Júlia, sabe”. 

Ela inaugurou sua trajetória no magistério como professora itinerante. Depois que 

concluiu o Curso Normal, começou a alfabetizar as crianças daquela região. Seu jeito de lidar 

com os alunos e a sua competência como professora-alfabetizadora era tão eficiente que ela 

tornou-se conhecida tanto na cidade como nos povoados. Ainda muito jovem, começou a 
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receber diversas propostas para alfabetizar as crianças dos senhores de engenhos da 

redondeza, aparecendo o Capitão Ignácio Augusto de Almeida que a convidou para ir ao seu 

Engenho Olho D’Água, no município de Areia, com o objetivo de alfabetizar seus filhos 

maiores, dentre eles José Américo de Almeida, de quem foi, portanto, a primeira professora, 

conforme as próprias palavras do escritor paraibano. 

O pesquisador Francisco Tancredo Torres atesta: 

Júlia Leal era uma fonte de saber, de bondade, de religiosidade, de respeito e 
moral e de alto senso de responsabilidade. José Américo de Almeida, seu ex-
aluno e mais destacado entre todos pela posição civil que alcançou, assim se 
pronunciou: Júlia foi mais útil a Areia do que todos os seus filhos doutores” 
(TORRES, 1999: p. 9). 

Aos dezoito anos de idade, Júlia Leal produziu estes versos: 

Flores mimosas que exalam perfumes 
Ornando o prado, dando-lhes beleza. 
Porque na vida só encontro abrolhos? [...] 
Deixai que exista sempre em mim tristeza. 
 
Responde a brisa – “tua vida é triste”. 
Mora a descrença neste peito teu [...] 
Responde a estrela: “tua dor é grande”. 
E a flor responde: “teu prazer morreu”. 

Isso revela a alma de poetisa, revelando nos versos os seus amores, tristezas, 

desventuras e sonhos desfeitos. Ela foi uma leitora incansável dos livros de poesia. Apesar de 

não ter um curso superior, participou ativamente da vida cultural areiense, ligada ao ensino, à 

poesia, à musica, à dramaturgia, às festas cívicas e religiosas, à Igreja, à Imprensa e à 

História. Foi uma mulher das letras, compositora e musicista. Aos dezenove anos de idade, 

escreveu o poema Recordações: 

Sonhos, amores, ilusões desfeitas[...] 
Crenças, anelos, já não sinto mais. 
O peito exangue na descrença imerso, 
Lamenta os gosos que não voltam jamais! 
Ah! Se eu pudesse me esquecer do mundo. 
Ah! Se eu pudesse minorar a dor![...] 
Se num deserto eu passe a vida 
Triste, esquecida do meu louco amor. 
Por que?  Passei[...] 
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Na poética de Júlia, a escolha das palavras, tecidas por vezes com suavidade e  por 

outras, de forma arrebatadora, revela grande força e beleza. Ao falar da sua dor, faz o eu 

poemático de forma tão intensamente sentida que seu pesar e ânsia são de uma transparência 

ímpar. Leitora atenta, tinha como livros de cabeceira diversos romances, livros de contos e 

poesias. Provavelmente, pelo estilo dos seus versos, recebeu a influência do romantismo. 

Júlia Leal dedicou-se ao magistério de 1884 a 1940. Era admirada e respeitada 

pela comunidade areiense, uma vez que, por mais de sessenta anos, dedicou-se ao árduo 

trabalho de educadora. Dos seus alunos que a estimavam muito e de quem muito ela se 

orgulhava, temos José Américo de Almeida, expoente de intelectualidade, político destacado 

nacionalmente, escritor e poeta e seus irmãos Padre Ignácio e Jayme de Almeida, ex-prefeito 

de Areia, Francisco, Pedro, Braz e o médico Gabriel Perazzo; Lauro Pires Xavier, agrônomo, 

ecólogo, pesquisador e técnico de renome, jornalista e escritor; Dácio Cabral de Vasconcelos, 

médico; Leonélia Gouveia, Angelina Rocha, e tantos outros.  

O pesquisador Francisco Torres (1999: p. 11), destaca o depoimento de uma das 

ex-alunas de Júlia Leal, referindo-se aos hábitos e métodos da grande professora: 

Até poucos anos, passávamos em frente a uma pequena casa da rua grande e 
víamos na janela uma velha senhora que a todos dirigia uma palavra – era a 
professora Júlia Verônica dos Santos Leal. Ela via em cada passante um ex-
aluno, um filho, um neto, um irmão porquanto três gerações freqüentaram 
seu Colégio. Dona de um temperamento forte, ela soube disciplinar os 
jovens dando-lhes uma formação moral e espiritual bem estruturada, 
modelando-lhes o caráter. Muitos destes ocuparam cargos políticos, 
salientando-se pelo comportamento dos deveres e impondo-se pela conduta 
modelar. 

José Américo de Almeida narra, nas suas primeiras experiências com o mundo das 

letras, a forma demasiado humana de Júlia interagir como professora: 

Quando comecei a escrever, descobri minha miopia: sujava o nariz na tinta. 
Só me queixo de uma coisa. Meu talhe de letra, copiado de um modelo 
feminino, com um rabisco forte, por mais que caprichasse, tornou-se uma 
garatuja, uma caligrafia hedionda. A professora insistia, fazia questão que a 
imitasse, e eu continuava a resistir. [...] 
Júlia Leal tinha uns lábios grossos e, só quando ficava trombuda, parecia ser 
má. Era uma pérola. Ministrou-me uma ciência rara: a da dedicação pessoal. 
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Velha amiga, acompanhou-me a carreira, como se fosse meu signo.69

Mais adiante, o autor de A bagaceira apresenta um trecho de uma carta que 

recebeu do padre Luiz Santiago comentando o testemunho da professora Júlia Leal sobre o 

seu comportamento na aula:  

Contou-me sua professora que o senhor com sete anos de idade furtava-se no 
recreio ao bulício da meninada e com a lousa e o creão, sentado no chão, de 
pernas cruzadas, passava a escrever com um interesse de gente grande. Vivia 
a pedir explicação sobre as palavras e as frases que desconhecia. O vigário 
Odilon, seu tio, recomendava que puxasse por aquele menino em quem via 
um futuro.70

Júlia Leal também foi a primeira professora de Lauro Xavier, um professor que 

tem uma longa e vasta folha de serviços prestados à comunidade paraibana. Comentando as 

lições mais significativas que aprendeu com Júlia Leal, dentre outras coisas, Lauro destacou 

que “aprendeu com ela a desenvolver um respeito profundo pela natureza como a única forma 

de se preservar a vida no planeta terra”.  

Lauro Pires Xavier nasceu em 03 de novembro de 1905, na cidade de Areia, 

Estado da Paraíba e faleceu em João Pessoa, no dia 27 de outubro de 1991.  Era filho do casal 

Lindolfo Xavier Camelo e D. Ana Pires Xavier; deixou  viúva a senhora Maria Borges Xavier 

com os filhos Vera Maria e Lauro Xavier Filho. Dr. Lauro contribuiu muito para a defesa do 

meio ambiente.   

O Colégio de Dona Júlia funcionava como internato e externato, desde a 

alfabetização até o exame de admissão. A Ética estava sempre presente no seu fazer 

pedagógico. Tocava piano e órgão na igreja. Compôs uma ladainha, oferecida a Nossa da 

Conceição, padroeira de Areia. Organizava festas cívicas e escolares. Dentre estas, destacava-

se o drama denominado “As Quatro Estações”, tendo participado do espetáculo, Virgínia 

Pires Xavier, representando a Primavera. Poetisa de reconhecido mérito escreveu os versos do 

                                                 
69 69 ALMEIDA, José Américo de. Memórias: antes que me esqueça. Rio de Janeiro, F. Alves, 1976. p. 54 
70 ibidem, p. 54 
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hino: Salve 03 de maio, executado durante as festas comemorativas à Abolição da 

Escravatura, em Areia. Júlia Leal, embora tenha dedicado toda sua existência à formação dos 

conterrâneos, morreu pobre, aos 100 anos de idade, em sua cidade natal, a 10 de fevereiro de 

1971. No dia 9 de julho de 1994, o pesquisador Francisco Tancredo Torres foi o idealizador 

da aposição do seu retrato na Galeria dos Areienses Ilustres, na Casa “Pedro Américo”, em 

Areia – Paraíba. Na ocasião, ele fez o discurso sobre a ilustre educadora, sendo, 

posteriormente, publicado. 

A professora itinerante foi homenageada no dia 29 de novembro de 2004, pela 

Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba. Júlia Leal é a Patrona da Cadeira Nº 02, 

ocupada por Maria de Lourdes Lemos de Luna.  

 
 
  
5.5   Olivina Carneiro: uma poetisa-pensadora  
  

     
A poesia é um dos destinos da palavra71. 

 
 

 Um dos objetivos, ao sistematizar a biografia de Olivina Olívia, é, também, trazer 

à luz a beleza da sua produção literária, visando estimular, em futuros leitores, o prazer pela 

sua poesia, uma vez que a lírica das mulheres, do começo do século XX da Paraíba, ainda 

necessita de ampla divulgação. Utilizamos o termo poetisa-pensadora no sentido atribuído 

por Haroldo de Campos ao citar a expressão da filósofa Hannah Arendt, no livro A condição 

humana: A fonte imediata da obra de arte é a capacidade humana de pensar. Assim, ele diz 

que poeta-pensador é todo poeta que, na sua trajetória, trabalha a convergência entre 

sensibilidade e razão (CAMPOS, 2004, p. 12).  A articulação entre a cognição e a afetividade 

é um dos fios que perpassa o itinerário poético de Olivina Carneiro da Cunha e por esta razão, 

consideramo-la uma poetisa-pensadora. Conheçamos um pouco dessa mulher.  
                                                 
71 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Apulo: Martins 

Fontes, 2000. (Col. Tópicos).  p. 39 
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Nasceu em 26 de maio de 1892, na Parayba do Norte, atual cidade de João Pessoa. 

O sobrenome “Cunha” anunciava uma situação sócio-econômica extremamente privilegiada. 

Foi em Recife, no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que 

encontramos documentos valiosos (fascículos e jornais) sobre a família de uma das primeiras 

poetisas da Paraíba. Foi ainda nessa instituição que tivemos a oportunidade de entrevistar um 

dos sócios do IAHGP, Reinaldo Carneiro Leão, parente de Olivina que, gentilmente, 

emprestou-me um livro organizado pelo irmão da poetisa, o bacharel Pedro Augusto Carneiro 

da Cunha sobre seu pai, o Barão do Abiaí.   

Numa crônica publicada no Jornal do Comércio, nº 292, de 14 de setembro de 

1952, o Dr. Ascendino Carneiro da Cunha conta a origem do nome, Cunha, apelido nobre em 

Portugal. Diz que, por ocasião da tomada do Castelo de Lisboa aos árabes, D. Payo Gutterres 

subiu a uma das muralhas e nela introduziu nove “cunhas” e como prêmio deste feito, D. 

Afonso Henriques lhe concedeu o apelido de Cunha.  Assim, podemos observar, no brasão da 

família Carneiro da Cunha, três flores de liz de metal (símbolo de nobreza, conforme 

explicamos no capítulo anterior ao analisarmos o título da Revista Flor de Liz), entre dois 

carneiros de prata e nove cunhas de azul em três palas.  

Em seu livro Barão do Abiaí (1940), Olivina narra a biografia do seu pai, Sr. Silvino 

Elvídio Carneiro da Cunha.  

No capítulo O palacete do Abiaí, vida em família, diz ela que fazia parte de uma 

família numerosa de treze irmãos, sendo nove do primeiro matrimônio e quatro, do segundo. 

Residia num palacete à rua das Trincheiras, que foi herdado do tio do seu pai, Joaquim 

Manuel Carneiro da Cunha, o grande revolucionário de 1817 e que fez parte da representação 

paraibana na Assembléia Constituinte em 1823. Ao descrever sua família, diz que cresceu 

num ambiente social marcado pelos livros, recebendo muito incentivo da sua mãe, D. 

Leonarda Merandolina Carneiro da Cunha, desenvolvendo assim o gosto pela leitura. Antes 
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de dormir, sua mãe costumava, depois da oração da noite, contar histórias e ler trechos de 

poesias. Foi, em casa, que D. Leonarda lhe ensinou as primeiras letras, como também lhe 

despertou a paixão pelas leituras de romances, pelas plantas, flores e ervas. Além do mundo 

dos livros e da natureza, adorava mergulhar no universo fantástico da música. Participava 

ativamente das aulas de piano na casa da professora que a premiava com doces deliciosos, 

toda vez que conseguia, lendo a partitura, tocar corretamente a música. 

A infância dessa poetisa foi embalada pela música. Guardava comovida a 

lembrança de um presente inesquecível do seu avô materno: o seu primeiro piano, vindo da 

França, num navio, dentro de uma caixa enorme de madeira. Ela e seu avô, o abastado 

agricultor e proprietário Sr. Claudiano Joaquim Bezerra Cavalcanti, foram buscá-lo no 

ancoradouro de Cabedelo, cidade portuária da Paraíba.   

Sobre o ambiente social onde viveu Olivina Olívia, registramos que, à noite, seu 

pai reunia os amigos políticos em seu palacete. Palestravam, discutiam, jogavam o xadrez, a 

manilha e às 23 horas, era servido o chá. Às quintas-feiras, o Barão abria os salões, onde 

espargia perfume francês, um costume da época para recepcionar as pessoas amigas e 

correligionárias. Nessas ocasiões, Olivina tocava alegremente belas canções no seu piano, 

fazia-se querida e admirada por todos. 

Em sua casa, no andar térreo, gostava de auxiliar sua mãe na organização dos 

inúmeros livros, no gabinete do Barão de Abiaí. Todas as manhãs, faziam juntas um passeio 

pela chácara, onde demoravam sempre no pomar, colhendo frutas e ervas. Com D. Leonarda 

aprendia lições do tempo da sua avó, nutrindo um grande respeito e amor pela mãe natureza. 

Olivina nunca esqueceu as palavras de sua mãe: “a vida renasce todos os dias junto com o sol, 

com as plantas e as flores.” Quando já estava adulta, nas horas de adversidade, ameaçada pela 

precariedade do cotidiano, sentia-se embalada pela fé inabalável que a sua mãe tinha na vida e 

na natureza, uma vez que contribuiu significativamente na socialização da filha, estimulando 

 



 235

sua autonomia e o compromisso com os estudos, sobretudo o gosto pela poesia. A 

identificação com as flores pode ser constatada no fragmento do poema Visão de primavera: 

Tarde, em que nasce 
A primavera, 
Que tarde bela! 
Vasa-me a alma 
A lembrança de outrora[...] 
E olho o sol, no poente 
Incendiado, 
A atirar seus raios fulvos 
Sobre a terra! 

[...] 

Flores da mangueira 
Perfumam o meu alpendre, 
[...] 

Leonarda Merandolina ficou intensamente emocionada quando Olivina Olívia 

diplomou-se pela Escola Normal. Havia uma grande ligação afetiva entre a mãe e a filha que 

era cultivada como as flores de um jardim. Esse amor de Olivina pela mãe ficou imortalizado 

no O poema da orfandade: 

Tão triste a nossa casa está 
Porque a minha mãe morreu! 
[...] 

Tão triste a nossa casa está! 
É como um ninho que se desfez 
As rajadas do vento outonal![...] 
Hoje, nela habita a dor, em vez 
Dos risos de cristal Que tornavam o nosso lar 
Feliz e desejado, 
Porque nela a minha mãe vivia 
Tranqüila, ao nosso lado! 

E é tanta a minha mágoa, tanta, 
Quando parece que a ouço dizer ainda, 
Com a voz a fugir, 
E como para a embalar em seu derradeiro sono, 
- Sublime estância finda – 
“Minha filha, canta, canta!![...]” 

 Como se pode notar, O poema da orfandade fala de perda, um tema universal que 

está presente na vida de todo indivíduo. Temos de suportar perdas, entretanto, sabemos que, 

em qualquer idade, perder é difícil e doloroso. Aqui podemos observar como a palavra escrita 
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pode ser utilizada para elaborar a dor como instrumento para falar da falta, da ausência de 

uma mãe que, geralmente, simboliza segurança, proteção. Um dos primeiros medos que 

enfrentamos é o da perda da mãe. Ao pesquisar o comportamento dos bebês, o psicanalista 

Winnicott afirma que a ansiedade da separação é provocada pela verdade literal de que, sem 

haver alguém para tomar conta do bebê, ele morre. Daí, na ausência de uma mãe, o bebê 

necessita da substituição de uma mãe simbólica, afetiva, uma vez que separações graves no 

começo da vida deixam cicatrizes emocionais profundas na psique, agredindo a conexão 

humana bastante significativa: o elo mãe-filho que nos ensina a dignidade de amar e ser 

amado.  

Judith Viorst (1988) afirma que, para entendermos nossas vidas, precisamos 

entender como lidarmos com nossas perdas, visto as pessoas que somos e a vida que 

construímos serem marcadas, para melhor e para pior, pelas nossas experiências de perda. 

Assim, olhar para as perdas é ver como estão definitivamente ligadas ao crescimento. 

Começar a perceber como nossas respostas às perdas repercutiram em nossas vidas pode ser 

um caminho para desenvolver nossa maturidade e ampliar as possibilidades de novas atitudes 

frente às perdas. 

A lírica da poetisa paraibana nos leva de imediato a identificar a intertextualidade 

com Elegia, conhecido poema que Cecília Meireles (1933-1937) dedicou à memória de sua 

avó Jacinta Garcia Benevides, em que podemos constatar as inquietações de uma pessoa 

diante da perda de um ente querido. Tal comparação nos dá conta de como realmente os 

versos de Olivina têm uma semelhança com os de Cecília, sobretudo ao retratarem a relação 

tanto da mãe como da avó com as flores, com a natureza: 
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Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. 
Tive medo de a enxergar: para não saberes que havia caído. 
 
No dia seguinte, estavas imóvel, na tua forma definitiva, 
modelada pela noite,  pelas estrelas,  pelas minhas mãos. 
[...] 
Minha tristeza é não poder mostrar-te as nuvens brancas, 
e as flores novas, como aroma em brasa, 
com suas coroas crepitantes de abelhas. 
[...] 
Suas mãos vivas caminharão acima das tuas, em descanso, 
das tuas que calculavam primaveras e outonos, 
fechadas em sementes e escondidos na flor! 
[...] 
Tudo em ti era uma ausência que se demorava: 
Uma despedida pronta a cumprir-se. 
[...] 
Aqui está meu rosto verdadeiro, 
Defronte do crepúsculo que não alcançaste. 
Abre o túmulo, e olha-me: 
Dize-me qual de nós morreu mais. 
(MEIRELES, 2001, p. 91). 

Os últimos versos sinalizam o movimento dialético entre a vida e a morte. 

Aprendemos que abandonamos muito do que amamos e somos abandonados também. Perder 

é o preço que pagamos para viver. É também a fonte de grande parte do nosso crescimento e 

dos nossos ganhos. No nosso itinerário existencial do nascimento até a morte, temos que fazer 

muitas escolhas, às vezes até algumas renúncias. Temos que enfrentar nossas perdas 

necessárias como nos ensina Judith Viorst. O fundamental é descobrir como essas perdas se 

entrelaçam com os nossos ganhos, uma vez que, ao deixar a segurança da relação mãe-filho/a 

e ultrapassar os limites imprecisos, transformamo-nos em um eu independente, consciente e 

único, trocando a dependência pela autonomia. 

Ao aceitar a limitação do impossível, tornamo-nos um eu amadurecido, adulto e 

responsável, conquistando, dentro do possível, nossa liberdade de escolha e uma compreensão 

de que não existe amizade perfeita, casamento perfeito, filhos e família perfeitos, e sim, as 

imperfeições dos relacionamentos completamente humanos, uma vez que a perfeição é 

desumana. 

Enfrentando as muitas perdas trazidas pelo tempo e pela morte, tornamo-nos um 
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eu que chora e se adapta, encontrando, em cada estágio, oportunidades para transformações 

criativas, pois embora sejamos impulsionados por forças além do nosso controle, do nosso 

conhecimento, somos também arquitetos e arquitetas do nosso destino. 

Olivina Olívia, muito cedo, puxou os fios do seu destino para o universo 

fantástico das palavras, pois era notável sua paixão pelas letras. Começou a publicar artigos e 

poesias em vários jornais e revistas da Paraíba.  Na década de 30, juntamente com outras 

adeptas à emancipação feminina, participou da fundação da Associação Paraibana Pelo 

Progresso Feminino, cuja meta era licenciar as mulheres em busca dos seus direitos com ser 

atuante na sociedade, principalmente no campo da instrução.  

No dia 06 de abril de 1938, a poetisa entra para o quadro de sócios do Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano e do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. No 

período de 1945/55, foi eleita para exercer o cargo de tesoureira, no qual, no ano anterior, 

completara mandato de Analice Caldas, falecida em um desastre de avião em 15 de fevereiro 

de 1945. No mandato de 1956/59, voltou a exercer o cargo de tesoureira, bem como o 

mandato de 1968/71. Já no mandato de 1974/77, assumiu a Comissão de Contas como 

Suplente. Colaborou, na Imprensa paraibana, através do jornal A União, na coluna intitulada 

Página Feminina, e na Revista Era Nova, com diversos periódicos.  

No poema intitulado O poeta do tamarindo,  Olivina faz uma homenagem a 

Augusto dos Anjos: 

Réstias de luz 
Coam pelo tamarindo em flor[...] 
Há um silêncio místico 
Naquele recanto de suavidade e poesia[...] 
Pasma o olhar do esteta 
Ao cair de leve, na herma 
Que, ali, nos faz lembrar 
O maior poeta! 

 
A lírica de Olivina Carneiro da Cunha confirma, por um lado, que a poetisa era 

uma intelectual engajada no cenário literário da Paraíba, divulgando, através da imprensa e 
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dos livros que publicou, seu sentimento de paraibanidade, do seu amor pelas coisas da nossa 

terra, expressando igualmente sua admiração pelo poeta Augusto Rodrigues Carvalho dos 

Anjos. A sensibilidade inteligente de Olivina faz germinar novas flores daquela árvore que se 

tornou imortal no Engenho Pau d’Arco, para continuar perfumando o sono do nosso poeta que 

dorme à sombra do tamarindo e sonha com a multiplicação de suas sementes, no futuro, em 

diferentes florestas, vales e glebas como manifestou em mais de um poema: 

Vozes da morte 
 
Agora, sim! Vamos morrer, reunidos,  
Tamarindo de minha desventura, 
Tu, com o envelhecimento da nervura, 
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 
[...] 
Não morrerão, porém, tuas sementes! 
E assim, para o Futuro, em diferentes 
Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos, 
 
Na multiplicidade dos teus ramos, 
Pelo muito que em vida nos amamos, 
Depois da morte, inda teremos filhos! 
(ANJOS, 2003, p. 64). 

Octavio Paz afirma que os primeiros a perceber a origem comum do amor, 

religião e poesia foram os poetas e, interagindo com esse universo, o indivíduo tende a sentir-

se em contato com a sua realidade primeira, aquela que não faz parte da sua vida cotidiana, 

entretanto, está sempre à espera, oferecendo-se na sua totalidade, com suas possibilidades e 

emoções próprias, trazendo a sensação do déja vu que nos deixa impactados e nos situa no 

absolutamente real. Esse retorno da vida anterior, cujas recordações estão subjacentes dentro 

de nós, desenhando uma visão de mundo nova e ao mesmo tempo antiga, será parte integrante 

das imagens e metáforas que o poeta utilizará ao tecer a sua obra. Assim, em outro poema, 

Augusto reforça seu carinho especial pela árvore: 

Debaixo do Tamarindo 
 
No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 
Como uma vela fúnebre de cera, 
Chorei bilhões de vezes com a canseira 
De inexorabilíssimos trabalhos! 
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Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, 
Guarda, como uma caixa derradeira 
O passado da Flora Brasileira 
E a paleontologia dos Carvalhos! 
 
Quando pararem todos os relógios 
De minha vida, e a voz dos necrológios 
Gritar nos noticiários que eu morri, 
 
Voltando à pátria da homogeneidade, 
Abraçada com a propria Eternidade 
A minha sombra há de ficar aqui! 

É importante destacar a marca feminina que a lírica expressiva de Olivina deixa 

na história da literatura paraibana, com a nobreza e o lirismo que caracterizam a sua escrita. A 

riqueza da sua voz pode ser identificada, dentre outros, no diálogo que estabelece com a 

literatura consagrada de Augusto dos Anjos, chegando a nós, neste começo de século XXI, 

como um chamado poético para recompor a memória daquele poeta irreverente que ironizava 

até mesmo da sua sombra magra: Recife. Ponte Buarque de Macedo. / Eu, indo em direção à 

casa do Agra, / Assombrado com a minha sombra magra, / Pensava no Destino, e tinha 

medo! 

Augusto dos Anjos, casado com Éster Fialho R. dos Anjos, era professor. Ensinou 

no Liceu Paraibano, em diversos colégios do Rio de Janeiro e depois foi diretor de um grupo 

escolar em Leopoldina-MG. Passado o tempo, permanece o reconhecimento do valor estético 

e da popularidade da sua lírica como atesta o professor Francisco Viana, um dos seus 

estudiosos, denominando de estética da dissonância o seu caráter áspero, excessivo e 

dicotômico: 

Uma das diretrizes da estética da dissonância é a construção do belo através 
do feio; é a incorporação de elementos tradicionalmente apoéticos e de mau 
gosto no tecido poemático. Neste sentido, ao incluir o escatológico e o trivial 
em seus poemas, Augusto dos Anjos revela-se um herdeiro de Baudelaire, 
para quem era importante, representar com exata clareza o inferior, o 
trivial, o degenerado. E se aproxima do francês, inclusive, no juízo acerca da 
função e do prazer estéticos; em um dos seus textos em prosa, Baudelaire 
escreve: O maravilhoso privilégio da arte é que o espantoso, expresso com 
arte, torna-se beleza, e que a dor ritmizada, articulada, preenche o espírito 
com uma alegria tranqüila. Augusto dos Anjos expressa opinião semelhante 
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e quase coincidente, ao referir, em Monólogo de uma Sombra, que Somente 
a Arte, esculpindo a humana mágoa,/ Abranda as rochas rígidas, torna 
água/ Todo o fogo telúrico profundo [...] E sobretudo, um pouco adiante, 
que a mais alta expressão da dor estética/ Consiste essencialmente na 
alegria.72

Ainda sobre a popularidade de Augusto dos Anjos, Olivina Olívia destaca esse 

traço do poeta em seus versos: 

O ciclar da brisa, passando 
Pelo bambual vizinho, - 
Vai levar, bem longe, esta mensagem 
Tão farta de carinho. 
A alma do artista confrange-se e estremece, 
E, naquele parque onde silente 
O pau d’arco altaneiro impera, 
Há um contraste na orgia da luz 
E no reconhecimento da prece![...] 
E os silfos que rondam 
Aquela natureza 
A disputar, na magia do arrebol, 
Todo encanto que está hora empresta, 
Dançam ao som de sistros e de banjos 
Com as corolas fanadas pelo sol: 
Uma apoteose para encerrar a festa 
De arte 
Com que os nordestinos poetas 
Vêm exaltar o vate alcandorado 
O aedo imortal – Augusto dos Anjos!73

 
Os versos de Olivina nos remete de imediato ao texto Outro tamarindo para 

Augusto, de Ângela Bezerra de Castro, na comemoração do centésimo décimo oitavo 

aniversário de nascimento do poeta paraibano, que ocorreu no dia 20 de abril de 2002, em 

Leopoldina-MG. Vejamos um trecho do discurso: 

As três últimas décadas do século XX foram definidas em relação aos 
estudos da poesia de Augusto dos Anjos. Estudos universitários, de segura 
argumentação teórica, sacramentaram O Eu e outras poesias. De tal forma 
que a Literatura Brasileira, para ser completa, não pode prescindir desta 
construção poética que, não sendo exclusivamente romântica, parsasiana ou 
simbolista, opera a síntese revitalizadora dos três estilos, prenunciando o 
modernismo que somente eclodiria em 22. 
Paraibano do século, cidadão leopoldinense, escritor brasileiro de estilo 
inconfundível, Augusto dos Anjos vive transubstanciado em poesia. E aqui 
permanecerá à sombra do tamarindo. Em paz, à sombra do tamarindo, 

                                                 
72 VIANA, Francisco José Gomes Correia. A estética dissonante de Augusto dos Anjos. Apresentação da 3ª 

edição do livro Eu, de Augusto dos Anjos. In: ANJOS, Augusto dos. Eu. João Pessoa: Editora 
Universitária/UFPB, 2003. p. 12 

73 CUNHA, Olivina Olívia Carneiro da, Migalhas de inspiração. João Pessoa, s/d. p. 14 
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porque o “infinito que trazia encarcerado dentro d’alma”se afimará pelos 
séculos, neste grito contra o desperdício das potencialidades, que é o 
Lamento das Coisas (CASTRO, 2002: p. 23)74.  

Além de atuar na área de literatura, Olivina possuía uma vasta cultura, inclusive 

sobre teoria musical. No ano de 1905, foi nomeada para a 9ª Cadeira da Escola Normal 

(música), onde ensinava teoria e ministrava aulas de piano. Em 1907 foi nomeada para a 1ª 

Cadeira do Grupo Escolar Modelo, anexo à Escola Normal. Em 1917, foi designada para 

lecionar a Cadeira de Desenho do Grupo Escolar Modelo, a pedido do Diretor da Escola 

Normal, ensinando também Matemática. Em 1921, passou a lecionar Geografia do 1º ano. Em 

1923, substitui o professor de Francês do 1º ano. Em outubro, o professor de Álgebra e, em 

1926, o professor de Pedagogia.  

Em 1934, foi nomeada pelo interventor Argemiro de Figueiredo para exercer o 

cargo de professora de História da Pedagogia, na Escola de Aperfeiçoamento, que funcionou 

no Grupo Thomas Mindello.  

Em 29 de junho de 1937, recebeu as cadernetas de registro de professora nos dois 

Ciclos (Ginasial e Colegial) expedidas pelo Ministério de Educação e Saúde Pública. A 12 de 

abril, é nomeada para auxiliar o professor da Cadeira de Geografia do Liceu Paraibano. A 22 

de junho, é nomeada pelo interventor Federal, para exercer, interinamente, o cargo de 

professora da 1ª Cadeira de Português do Liceu Paraibano. Em janeiro de 1951, é nomeada, 

em caráter efetivo, no padrão J. do Quadro do Estado e, em 1956, como professora 

Catedrática, padrão N, da Cadeira de Português do Quadro Permanente do Estado, do Curso 

Noturno do Colégio Estadual de João Pessoa. Em 1960, é designada pelo Governador Dr. 

Pedro Gondim, para realizar estágio de observação no Ministério da Educação e Cultura, no 

Rio de Janeiro, durante três meses, com as vantagens e direitos do seu cargo. 

Em 1961, estando em reforma a Escola Normal, foi designada pelo Diretor, para 

                                                 
74 CASTRO, Ângela Bezerra de. Outro tamarindo para Augusto. In: Revista da Academia Paraibana de Letras 

Nº 18 jan/jun 2002 
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confeccionar os programas de Geografia do 1º, 2º e 3º ano e o de Pedagogia do 4ª ano. A 20 

de maio de 1943, tendo feito o concurso de títulos, para o cargo de Catedrática da Cadeira de 

Português, foi classificada em 1º lugar. O Governador do Estado, naquela época, tinha um 

candidato próprio e não se conformando com o julgamento, apelou para a Banca 

Examinadora. Esta, porém, não atendeu o apelo, pois os componentes da Banca não 

mudariam o critério. Resultado; o Concurso foi arquivado. Proferiu inúmeras palestras no 

IHGP. Faleceu no dia 12 março de 1977 em João Pessoa75.  

No dia 29 de novembro de 2004, Olivina Olívia recebeu uma homenagem na 

Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, tornando-se a Patrona da Cadeira Nº 03, 

ocupada por Clemilde Torres Pereira da Silva. 

 
 
 
5.6  Petronila Pordeus: uma mulher à frente do seu tempo 

 

A arte existe unicamente para o outro e através do outro76

 

Petronila Marques Pordeus nasceu em Sousa, no dia 02 de agosto de 1889. Era 

filha de Basílio Pordeus Rodrigues Seixas e Ana Marques da Silva Guimarães. Apesar de na 

época não ser fácil a escolaridade na zona rural, principalmente para a população feminina, 

desde muito cedo foi encaminhada pela mãe para o estudo. Aprendeu a ler e a escrever as 

primeiras letras em casa. De acordo com a entrevista realizada com a historiadora paraibana 

Terezinha Pordeus, sobrinha de Petronila, sua família tinha os pés no chão e valorizava muito 

                                                 
75 Fonte: PINTO, Luiz. Antologia da Paraíba. Rio de Janeiro: Editora Minerva Ltda 1951. pág. 127 
Memorial do IHGP Edição de Comemoração dos 90 anos de Fundação 1905/95 João Pessoa - 1995. 
Jornal A UNIÃO, Segunda-feira, 14 de março de 1977.     
Jornal “A UNIÃO”, João Pessoa de 1930/1945. 
Jornal “A IMPRENSA”, João Pessoa de 1928/1940 
Revista ERA NOVA. Parahyba do Norte, 22 de outubro de 1921, Nº 14. 
76 SARTRE, Jean Paul. Que é a literatura?  Tradução de Carlos Felipe Moisés.  São Paulo: Áatica, 1989. (Série 

Fundamentos). p. 23 
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o estudo para ambos os sexos. Por isso, investiram na sua profissionalização e, após ser 

alfabetizada em casa, começou a freqüentar a Escola de Ensino Primário para o sexo feminino 

com a Profª Clotilde Marques Seixas, prima distante da família. 

Sua formação, portanto, foi acima da média das moças do lugar, inclusive das 

filhas dos latifundiários da região. Aprendeu latim, francês e alemão, leu os clássicos e teve 

iniciação às ciências, às artes e à matemática. Recebeu uma formação bem diversificada, que 

lhe dava uma certa erudição e identificou-se com a área das Artes. Embora Petronila 

escrevesse versos, desde os quinze anos, só resolve aparecer na cena pública mais tarde. No 

livro intitulado Antes que ninguém conte, Julieta Pordeus Gadelha (1986: 76) afirma: 

Petronila Marques Pordeus, escritora, teatróloga, pintora e poetisa sempre musicou os seus 

versos, sendo ainda escultora. É autora do Hino ao Bom Jesus Aparecido (Letra e música).  

Esse hino era cantado em todas as igrejas católicas do município: 

Hino ao Bom Jesus Aparecido 

Cantemos louvores à flux 
Ó queridos filhos de Sousa 
Ah! vamos levantar Jesus 
Que por sobre a relva repousa 
Pois os cordeirinhos nós vemos 
A guardarem o Deus querido 
E dizendo vinde adoremos 
Ao Bom Jesus Aparecido 
 
Doce brado a repercutir 
De humilde pastor foi ouvido 
Alviçaras vindo pedir 
Do Bom Jesus Aparecido 
Permitiste ser profanado 
Na sagrada mesa do amor 
E pelos cordeiros achados 
Para nossa fé e fervor 
 
Um milagre, pois, quem diria 
Por meio de um sacrilégio 
Dando a Sousa a Eucaristia 
Este singular privilégio 
Ah! nós vamos comemorando 
A nossa feliz tradição 
E sempre a nossa fé provando 
Pela Sagrada comunhão. 
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 Petronila Pordeus é uma polígrafa, termo utilizado pela crítica literária feminista, 

Ívia Alves (1998), para denominar a mulher que escreve poemas, contos e também peças de 

teatro, crônicas, discursos. No hino acima, a poetisa paraibana retrata, de forma muito 

original, um fato ou uma lenda muito conhecido pelos sousenses: o milagre eucarístico.  

Wilson Seixas (1972) afirma que não existem elementos convincentes para 

afirmar que o milagre realmente ocorreu, ou que se trata simplesmente de uma lenda. O que 

queremos destacar nesta tese é, justamente, a nova versão escrita por Petronila, rompendo 

com os preconceitos contra a mulher e contra o negro. Diz a lenda que estavam reunidos, na 

pequena ermida da Virgem dos Rosários, homens, mulheres e crianças, de todas as cores e de 

todas as classes, para receberem a hóstia, quando alguém grita. O grito é provocado porque 

aparece um negro ou uma mulher, que tira da boca a parcela de trigo sagrada e sai correndo. 

Tal gesto escandalizou o grupo e todos se levantaram. E a mulher ou o homem preto fugiu. Na 

vila, vivia um velho pastor e, certa manhã, lá foi o sertanejo guiando as suas ovelhas. Muito 

adiante, onde os juazeiros frondosos alongavam as suas sombras, pousou o bastão e deixou 

que o rebanho comesse a pastagem verde. Mal sentara numa pedra, notou que as ovelhas se 

dividiam, e enquanto umas pastavam, outras deitadas e de pé formavam um círculo em 

determinado ponto. Estranhando aquela cena, o velho se ergueu e foi até o círculo, olhou o 

centro e viu a hóstia intacta. Ficou surpreso e chamou as pessoas que passavam no local para 

mostrar a partícula de trigo. Ela foi reconduzida para o altar da igreja em procissão, ao som de 

benditos e aleluias. Tempo depois, uma igreja foi levantada naquele lugar.  

 É visível como Petronila rompe com o preconceito em relação à mulher e ao 

negro, pois, embora mencione no hino que houve um sacrilégio, não incrimina nem uma 

mulher nem um homem negro. Sabemos que, apesar da desagregação do sistema escravocrata 

e patriarcal no Brasil, a sociedade, ainda hoje, reproduz atitudes discriminatórias em relação à 

mulher e à população negra. Daí a necessidade da socialização de textos que contribuam para 
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diminuir qualquer tipo de preconceito social, como afirma Henrique Cunha Junior: 

Meus textos protestam contra esse descaso da ignorância, e insistem na 
persistência da dignidade humana, dignidade que representamos e 
constantemente propomos para a sociedade brasileira como forma civilizada 
e civilizadora. A bagagem africana tem saberes vários, tecnologias, 
medicina, propostas políticas, bagagem que o Brasil se especializou em 
desconhecer e cuja dimensão não ousa imaginar (CUNHA JUNIOR, 2004: 
p. 8).77    

A pedagogia de base africana está centrada na reflexão pela dignidade humana 

como podemos observar nas palavras do autor de Tear africano. Tais comentários também 

servem para o debate sobre a história da mulher. Realizando pesquisas para socializar novas 

imagens de homens negros e mulheres para além dos preconceitos de gênero e do racismo, 

estamos contribuindo para diminuir a ignorância apontada por Henrique Cunha Junior.   

Vejamos a canção Paraíba, em que Petronila expressa o seu amor pelo nosso 

Estado: 

“Eu nasci naquelas plagas 
Onde as vagas cantam um hino de amor 
E o remo geme nas águas 
Cantando a canção das mágoas 
Das mágoas de um pescador 
 
Paraíba, Paraíba 
Minha terra feiticeira 
Onde a copa da palmeira 
Dá abrigo ao viajante 
  
Se Alencar no seu poema 
De Iracema, a terra imortalizou 
Moema é o simbolismo 
Do afeto, do heroísmo 
Que a nossa terra encarnou 
 
Paraíba, Paraíba 
Minha terra feiticeira 
Onde o leque da palmeira 
Meu sonho doce abrigou 
Tenho orgulho em ser da terra 
Que encerra a história de um povo forte 
A lenda do jangadeiro 
Os soluços do coqueiro 
Da Paraíba do Norte 
 

                                                 
77 CUNHA JUNIOR, Henrique. Tear africano: contos afrodescendentes. São Paulo: Selo Negro, 2004. p. 8 
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Paraíba, Paraíba 
Minha terra feiticeira 
Eu cabocla brasileira 
Hei de amar-te até morrer 
 
A cabocla tabajara 
De uma iara contam que ela descendeu 
E por isso fascinada 
Sua graça delicada 
A todo mundo prendeu 
 
Paraíba, Paraíba 
Minha terra feiticeira 
No murmúrio da palmeira 
Guardas um suspiro meu! 

  Essa canção evidencia que a originalidade da experiência individual constitui um 

dos pontos centrais da relação dos poetas com a sua terra natal. A linguagem poética de 

Petronila sinaliza a Paraíba do Norte como um símbolo do feminino, uma Mãe Bondosa que a 

copa da palmeira / dá abrigo ao viajante. Jung (1973) afirma que as andanças e 

perambulações dos viajantes podem ser compreendidas como um sinal da procura pelo outro e 

pelo sentido da vida, que está na união com este outro, uma vez que o significado concreto 

primitivo de compreender é cingir com as mãos ou os braços e segurar. É isto que a mãe faz 

com a criança que procura por auxílio ou proteção e o que prende a criança à mãe. Desse 

modo, a Paraíba é representada como uma mãe que abriga não apenas seus habitantes como 

filhos, mas até mesmo os viajantes. A terra e a água são elementos da natureza essencialmente 

ligados ao simbolismo da maternidade. Daí a presença dos rios na poesia de Petronila. Essa 

água materna não apenas contém, mas também nutre e transforma,uma vez que todo ser vivo 

estrutura e preserva sua existência com a água, ou leite da terra, como já identificamos, em 

capítulo anterior desta tese, as águas maternais do açude de São Gonçalo.  As águas que fluem 

no poema de Petronila são geradoras de movimentos e transportam até as mágoas de um 

pescador. 

  De outra parte, a poetisa demonstra seu conhecimento sobre a literatura brasileira, 

ao citar Iracema, mulher indígena da literatura brasileira criada por José de Alencar como 
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símbolo do projeto romântico nativista; o escritor seleciona a população indígena como 

representante da singularidade e identidade nacional. Nesse contexto do “espetáculo das 

raças”, qual o lugar da população negra? Lilia Moritz Schwarc (2001), no artigo Raça como 

negociação: sobre teorias raciais em finais do século XIX no Brasil, diz que, embora o Brasil 

seja um exemplo de país miscigenado, a população negra ainda hoje, em pleno século XXI, 

continua sofrendo os efeitos prejudiciais de um racismo mestiço e cordial. É preciso 

considerar as particularidades encontradas no país e enfrentá-las com vistas a lutar pela 

instalação de uma real democracia entre nós, uma vez que, limitar a questão racial a um 

problema exclusivamente econômico pouco resolve. Talvez seja mais interessante enfrentar o 

mito da democratização racial e entender porque ele continua a repercutir e a ser re-

significado entre nós. Conclui a historiadora: 

Mesmo sem reservar à cultura um local de total autonomia, quem sabe 
possamos finalmente dar a ela algum espaço para que dialogue com nossas 
certezas mais arraigadas. De fato, se a questão racial se encontra,nos dias de 
hoje, a léguas de distância dos ensinamentos de nossos cientistas do século 
XIX, continua objeto de interpretação. Distantes do Zé Carioca de Disney, 
dos anos cinqüenta, ainda nos reconhecemos a partir de nosso caráter exótico 
e mestiço. Para fora, é como se ainda nos lembrássemos das conclusões de 
Nina Rodrigues, que nos idos de 1894 ponderava: ‘se um país não é velho 
para se venerar, ou rico para se fazer representar, precisa ao menos tornar-
se interessante” (SCHWARC, 2001, p. 35).78

Por sua vez, Petronila constrói Moema, a heroína do seu poema representando a 

mulher resistente, lutadora e meiga do alto sertão da Paraíba e, ela mesma encarna a cabocla 

tabajara, símbolo da miscigenação brasileira, que descendeu de uma iara. Apoiada, na 

mitologia indígena, desenha uma Parayba do Norte que contém traços de outros Estados do 

Brasil, uma vez que a mulher cabocla, morena, é um tema recorrente em diversos poemas e 

letras da música popular brasileira. É pertinente observar o diálogo entre a canção Paraíba 

elaborada pela poetisa do final no século XIX e Meu Sublime Torrão, uma canção popular de 

autoria de Genival Macedo, que é cantada como se fosse um Hino do Estado, porque assim 
                                                 
78 SCHARCZ, Lilia K. Moritz. Raça como negociação: sobre teorias raciais em finais do século XIX no Brasil. 

In: FONSECA, Maria Nazareth Soares (org). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.  
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como Petronila, o poeta também compara a Paraíba a uma mãe bondosa e hospitaleira, exalta 

a natureza com belezas e encantos mil, destacando ainda a morena como sinal da 

miscigenação de nossa gente: 

   
Num recanto bonito do Brasil 
Sorri a minha terra amada 
Onde o azul do céu 
É mais cor de anil 
Onde o sol tão quente 
Parece mais gentil 
Lá, eu nasci, me criei, 
Fiz canções e amei 
Sempre tive inspirações 
Lá, no Nordeste imenso, 
Tem um fulgor intenso 
Meu sublime torrão. 
[...] 
 
Minha terra tem 
O cantar dos passarinhos 
Na lagoa, os gansinhos 
Com seu nado devagar 
As morenas são gentis 
Ostentando os seus perfis 
Numa noite de luar.79

  Além da poesia, da música e da pintura, Petronila também dedicou-se à 

modelagem. Trabalhava com cerâmica e produzia uma massa com jornais, tintas e colas para 

modelar vasos, cestas de vimes e tudo mais o que sua imaginação idealizava. Depois de 

confeccionados, ela pintava com cores fortes; tinha uma preferência pelo dourado. No 

Dicionário de Símbolos, encontramos uma referência, ou seja, na Cabala, o vaso tem o 

sentido do Tesouro. Assim, produzir um vaso significa conquistar um tesouro. Existe um 

simbolismo semelhante na literatura mandeana e na Pistis Sophia. No Bahir, os seis dias da 

Criação são chamados de seis belos vasos. A própria Shekiná é comparada a um belo vaso. 

Na literatura medieval, o vaso contém o tesouro (o Graal, as Litanias etc). O vaso alquímico e 

o vaso hermético sempre significam o local em que se operam maravilhas; é o seio materno, o 

                                                 
79 Música de Genival Macedo, letra disponível em http://www.agne.com.br/texto.asp?cat=105. Data de acesso: 

07 de fevereiro de 2005.  
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útero no qual se forma um novo nascimento. Daí vem a crença de que o vaso contém o 

segredo das metamorfoses. O vaso encerra, sob diversas formas, o elixir da vida: é um 

reservatório de vida. Um vaso de ouro pode representar o tesouro da vida espiritual, o símbolo 

de uma força secreta. 

De outra parte, a cesta evocaria, na escrita e na arte egípcias, uma idéia de 

totalidade, de conjunto, sob uma suserania celeste. Os mortos eram, por vezes, colocados em 

cestas, abandonadas à flor das águas, onde Ísis recolhia seus membros desconjuntados para 

pô-los, reestruturados, em outra cesta, como fizera com os membros dispersos de Osíris. 

Assim, a cesta também simboliza o corpo maternal: Moisés, Édipo etc. foram encontrados 

entregues à correnteza, em cestas. 

Petronila também pintou diversos quadros, ela mesma desenhava o retrato dos 

personagens das peças teatrais que escrevia. Realizava pesquisas sobre diversas técnicas de 

pintura, para criar seus próprios trabalhos artísticos e defendia a idéia de que as mulheres 

deveriam pintar de uma nova forma, utilizando a luz natural, misturando tonalidades 

diferentes e cores vivas.  Provavelmente, essa visão da pintura foi uma herança dos artistas 

impressionistas que a paraibana tanto admirava.  

A pintura para Petronila era uma necessidade. Criava seus quadros inspirados, 

muitas vezes, nos personagens do circo e do teatro mambembe que apareciam na cidade de 

Sousa, alto sertão da Paraíba. É pertinente observar esse traço comum entre ela e o artista 

plástico Sérgio Lucena que nasceu em 29 de outubro de 1963, na cidade de João Pessoa: 

Faço desde o início pintura figurativa. Me valho dos signos atemporais, 
reescrevendo-os, a partir das impressões do meu tempo e das minhas 
necessidades que em mim são invocadas. 
A princípio tive no circo e no teatro mambembe o ambiente que acolheu o 
mundo à minha volta. Este foi o espaço onde pude espelhar a impressão que 
o mundo me causava. Por todo este primeiro período trabalhei 
exaustivamente neste tema, pois a mim me parece que todas as nuanças da 
natureza humana podem ser trazidas a tona sob a lona de um circo ou no 
palco de um teatro. Este momento de minha pintura parece encontrar 
paralelo na tradição figurativa nordestina notadamente no seu universo 
mágico-visionário. 
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Em minha infância, por vínculos de família, tive a oportunidade de conhecer 
bem o interior da minha terra. Foi o bastante para compreender que eu 
convivia a um só tempo com várias realidades distintas (LUCENA, 1999: p. 
5).80

Toda a produção artística de Petronila está organizada no arquivo particular da sua 

sobrinha, a historiadora Terezinha Ramalho Pordeus. No tocante às peças teatrais escritas pela 

dramaturga paraibana, é pertinente lembrar a recomendação que Valéria Andrade Souto-

Maior faz, na sua tese de doutorado, Entre/linhas e máscaras: a formação da dramaturgia de 

autoria feminina no Brasil do século XIX : 

Importa assinalar a necessidade apontada por este estudo no que concerne à 
tarefa de debruçarmos sobre vários momentos da formação da nossa 
dramaturgia de autoria feminina com a intenção de traçarmos algo como a 
‘linha genealógica’dessa nossa tradição, para a partir daí reintegrá-la à 
história da literatura e do teatro no Brasil. Tarefa que, aliás, por muito vasta, 
para ser cumprida a contento, deverá ser realizada por um grupo, cujo campo 
de ação estenda-se pelos quatro cantos do país. 
Impõe-se, portanto, dar seguimento à proposta que norteia o projeto em que 
se insere o presente trabalho – a de que os inúmeros textos teatrais escritos 
por nossas autoras do século XIX sejam retirados do porão e, uma vez 
restaurados, sejam reeditados (pelo prelo, palco, ou mídia eletrônica),para 
que voltem a ser lidos, estudados e avaliados, vindo a assumir, deste modo, 
seu lugar, conforme seus méritos, na história da literatura (SOUTO-MAIOR, 
2001, p. 212).81  

 
Torna-se imprescindível o desenvolvimento de estudos que possam retirar do 

esquecimento a dramaturgia produzida por mulheres no Brasil do final do século XIX e do 

começo do século XX. Nesse contexto, Petronila Marques Pordeus também deu a sua 

contribuição, confirmando que a rede de sororidade das mulheres do passado conquistou não 

somente a imprensa, mas também o palco, a dramaturgia em geral. A voz de Petronila 

continua ecoando na voz de Lourdes Ramalho, um nome feminino de forte atuação no teatro 

feminino neste século XXI. Ela confessa, em entrevista ao Correio das Artes82, que escreve 

com o propósito de, dentre outras coisas, “extravasar o sentimento e o sofrimento das 
                                                 
80 LUCENA, Sérgio. Pinturas. Parahyba Coletivo de Assessoria e Documentação, Gráfica Santa Marta: João 

Pessoa, 1999. p. 5 
81 SOUTO-MAIOR, Valéria Andrade. Entre/linhas e máscaras: a formação da dramaturgia de autoria feminina 

no Brasil do século XIX. Tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras, área de 
concentração em Literatura e Cultura, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa, 2001. 

82 Correio das Artes, A União, 5 e 6 de fevereiro de 2005. nº 97 
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minorias” a fim de denunciar injustiças sociais.  

Pela atualidade do seu pensamento, da sua visão de mundo, Petronila Pordeus foi 

considerada uma mulher à frente do seu tempo. Ela faleceu em Sousa, aos 86 anos, no dia 19 

de novembro de 1975.   

Numa merecida homenagem, no dia 29 de novembro de 2004, a presidente da 

Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, escritora Balila Palmeira, realizou a 

solenidade de posse de diversas acadêmicas, inclusive da historiadora Terezinha Pordeus que 

ocupou a Cadeira Nº 04, cuja Patrona é sua tia Petronila Pordeus.    

 

 

5.7  Ontem e hoje: mulheres contra a violência, a injustiça, a miséria e a escravidão 

Nunca houve vitória sem luta. Sabemos que temos que 
continuar e que todas as lutas são difíceis83. 

 

As palavras das mulheres do começo do século XX continuam ecoando na voz das 

paraibanas de hoje que lutam por um mundo melhor, a exemplo da líder sindical Elizabeth 

Teixeira, conhecida internacionalmente pela dedicação à causa do povo sofrido do campo. Ela 

nasceu no dia 13 de fevereiro de 1925, na cidade de Sapé, na Paraíba. Filha mais velha de 

Manoel Justino da Costa e de Altina Maria da Costa, foi alfabetizada, juntamente com outras 

crianças, por um professor já idoso que morava vizinho à sua casa e ensinava particular. 

Depois foi estudar num colégio estadual num povoado chamado Sobrado, onde chegou a fazer 

o segundo ano primário, entretanto, teve que sair  da escola porque seu pai não autorizou a 

continuidade dos estudos. Casou-se na década de 40 do século passado, com João Pedro 

Teixeira, um homem respeitoso, presidente da Liga Camponesa de Sapé, que foi assassinado 

por liderar a luta de milhares de camponeses. Elizabeth era uma mulher que permanecia ao 

                                                 
83 Elizabete Teixeira numa entrevista a Neide Miele. IN: MIELE, Neide e outras. Eu marcharei na tua luta. João 

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1997. 
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lado do marido, mas não participava ativamente da luta. Entretanto, ela transformou a sua dor 

imensurável num protesto, acrescentando mais uma voz no histórico Grito dos Excluídos, 

continuando a caminhada do marido.  

No livro Eu marcharei na tua luta: a vida de Elizabeth Teixeira84 , relatou à 

socióloga Neide Miele que, enquanto seu marido, João Pedro, era vivo, ela não apreciava a 

vida de militante que ele levava. Não era contra, mas não aceitava facilmente o tempo no 

convívio familiar que lhe era roubado pela luta. Elizabeth não se conformava em ver João 

Pedro empreender longas caminhadas aos domingos, após o almoço, para liderar a grande 

rede de solidariedade composta pelos camponeses dos sítios próximos e distantes. 

Tantas vezes, recorda ela, João Pedro lhe perguntou se ela continuaria a sua luta, 

pois sentia que o latifúndio estava apertando o cerco em torno dele e ela sempre se calava. Na 

semana em que foi assassinado, ele voltou a lhe perguntar: “Elizabeth, se eu morrer, você 

promete que continua essa caminhada?” E mais uma vez, ela nada lhe respondeu. 

No dia em que foi assassinado, ao ver seu corpo sem vida sobre a pedra fria, tendo 

o rosto ainda sujo pela terra da estrada misturada ao seu sangue mártir, Elizabeth olhou bem 

para seu marido e lhe disse: João Pedro, a partir de hoje, eu marcharei na tua luta!” 

Como afirma Neide Miele, ainda hoje com mais de setenta anos de idade, 

Elizabeth se mantém fiel ao seu juramento de lutar para que a reforma agrária aconteça nesse 

país: 

Há momentos muito difíceis na vida da gente, mas a luta tem que continuar, 
a luta não pode esmorecer. No momento em que eu assumi aquela 
responsabilidade de luta, a minha tendência era lutar unida com o homem do 
campo, protestando contra o assassinato de João Pedro, protestando contra o 
assassinato de outros companheiros que já tinham tombado antes dele. 
Protestando contra a violência, contra o latifúndio, contra a miséria, contra a 
injustiça, contra o despejo do homem da terra. 
Tudo o que fiz foi pra protestar contra o abandono, a falta de educação, a 
falta de saúde. Eram milhares de companheiros que morriam no campo por 
falta de assistência médica, as mulheres morriam de parto numa esteira em 
cima do chão batido. A minha tendência era essa, protestar. A minha vontade 

                                                 
84 MIELE, Neide e outras. Eu marcharei na tua luta. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1997. 
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era participar das caminhadas junto com o homem do campo, participar dos 
Atos Públicos, denunciar a escravidão e a miséria que tinha se implantado 
dentro do nosso país (MIELE, 1997: p. 162).  

Essa voz de Elizabeth, defendendo a união dos camponeses para protestar contra o 

latifúndio, remete ao conhecido poema Tecendo a manhã, de João Cabral de Melo Neto, no 

livro Educação pela pedra:  

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
E se encorpando em tela, entre todos 
se erguendo tenda, onde entrem  todos, 
se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
Que, tecido, se eleva por si: luz balão.85  

Esse poema é uma grande metáfora, revelada pelo primeiro verso que utiliza a 

expressão popular um galo sozinho não tece uma manhã. O galo representa o homem, a 

mulher, ou seja, o indivíduo em sentido universal e a manhã representa qualquer obra 

significativa. Um pessoa não tem condições de construir sozinha uma obra significativa. 

Entretanto, com a tessitura de uma rede em que todos cooperem é possível  fazer nascer uma 

manhã. Desse modo, podemos compreender, nos versos de João Cabral de Melo Neto, que, 

através da solidariedade, podemos transformar a realidade que nos oprime em uma manhã tão 

leve como a luz. 

Como lembra Lucila Nogueira, trata-se da mesma sugestão ideológica de união da 

classe trabalhadora para a construção de uma realidade mais justa, ou seja, além da descrição 

de um fenômeno natural por meio de uma estrutura formal que reflete o processo que 

                                                 
85 MELO NETO, J. C. de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 345 
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descreve, o poema pode ser lido como uma espécie de fábula em que a solidariedade dos 

galos simboliza o esforço coletivo dos homens e das mulheres, na criação de uma nova ordem 

social e política para todos, onde todos caibam. A escritora pernambucana destaca na sua tese 

de doutorado, O cordão encarnado: uma leitura Severina (UFPE), a problemática da luta dos 

camponeses, tanto em Pernambuco como em todo o Brasil, apontando a figura emblemática 

de Francisco Julião que, com sua poesia de cordel, seus romances Cachaça e Irmão Juazeiro, 

desenvolveu uma luta histórica e política a favor das pessoas da zona rural pernambucana. No 

contexto das Ligas Camponesas, Francisco Julião, José dos Prazeres, João Pedro e Elizabeth 

Teixeira se destacaram como seus principais líderes, organizando uma rede de solidariedade, 

unindo homens e mulheres de Pernambuco, da Paraíba e de outros Estados vizinhos, na 

mesma luta pelos direitos de um povo desamparado, na conquista da sindicalização dos 

camponeses do Nordeste.      

Elizabeth Teixeira fala, sob uma ótica feminina, da experiência de conviver com 

João Pedro e de assumir a luta contra o latifúndio: 

Como mulher, eu vivi vinte anos ao lado dele. Como militante eu tive muita 
satisfação de dar continuidade à luta dele, de assumir a luta das pessoas do 
campo e de enfrentar o latifúndio. 
Tudo o que se passou na minha vida: como mulher, como mãe, como esposa 
e como militante foi muito válido e eu não me arrependo de nada. A dor que 
eu sinto foi de não poder criar meus filhos, de não poder viver toda a vida ao 
lado deles, a dor da separação [...] Mas isso foi em conseqüência da luta, não 
fui eu que escolhi assim. 

As reflexões de Elizabeth expressam as inquietações e acentuam algumas idéias 

que revelam o fio de historicidade do universo feminino, seja no campo ou na cidade, seja nos 

movimentos sociais ou na academia; as mulheres guerreiras estejam onde estiver, deixam-nos 

entrever que existe um traço comum que as une: é a marca de suas experiências existenciais e 

a luta para ultrapassar os obstáculos impostos pela vida;às vezes tendo que rimar amor com 

dor, como podemos observar no poema de Vitória Lima: 
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Aqui jaz uma mulher 
Que de tudo fez para ser feliz 
Se rimou amor com dor 
Não foi porque o quis (LIMA, 1997, p. 99). 

Das tensões entre o amor e a dor, resulta um dos modos de projeção da poética de 

Vitória lima, acrescentando-se, que, justamente por esse dinamismo de mútuas interferências, 

sua poesia, longe de limitar-se a uma vivência pessoal, alcança dimensões extremamente 

significativas de tantas outras mulheres, confirmando o que diz Natalie Rogers: “Aquilo que é 

pessoal é político. [...] Aprendo com a minha própria vida, não para dizer a vocês “como 

fazer” mas sabendo que aquilo que é profundamente pessoal é universal” (ROGRS, 1987, p. 

2). Assim, as vozes de Elizabeth Teixeira, Vitória Lima, Anayde Beiriz, Violeta Formiga e de 

tantas outras mulheres, de ontem e hoje, vêm contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais humana e solidária. E desse esforço coletivo vão continuar germinando 

práticas sociais que resistam à cultura do desencanto. 

Ao percorrermos o labirinto da memória sobre as biografias das paraibanas 

selecionadas para este capítulo, podemos confirmar como tiveram o compromisso de 

socializar com outras pessoas da sua época o conhecimento que construíram ao longo de suas 

vidas. Portanto, as mulheres vêm lutando contra a violência, a injustiça, a miséria e a 

escravidão, deixando, assim, suas marcas na colcha de retalhos da história da educação e 

cultura da Paraíba, entrelaçando os fios libertários de ontem, hoje e amanhã, que circulam na 

roda da vida e da esperança, como afirma Sandra Raquew dos Santos Azevedo: “As cores do 

tecido humano se dispersam, se espalham. Fizemo-la a colcha de retalhos da existência. As 

situações nos entrelaçam na roda da vida, da esperança: com afã.”86  

                                                 
86 Texto inédito de Sandra Raquew dos Santos Azevedo, jornalista e escritora, natural de Patos, alto sertão da 

Paraíba. Formada em Comunicação Social, com Mestrado em Educação Popular pela Universidade Federal da 
Paraíba, desenvolve pesquisa na área de Gênero. 

 



6 CONCLUINDO: ESCRITORAS E PROFESSORAS TECENDO FIOS DE 
LIBERDADE 

 
   
  

Era um dia uma linda cabeleira 
Negra, sedosa, espessa, 
Que de pequena e juvenil cabeça 
Se desprendia pingue, feiticeira, 
Emoldurando um rosto oval, moreno, 
Que tinha o encanto e a placidez do Reno, 
Sob os laivos de luar branco, sereno, 
Da Peregrina Fiandeira! 

(VIEIRA, 1924, p. 26) 
 
   
 

 E agora, considerando a diversidade temática das produções literárias estudadas, a 

que conclusão poderemos chegar? A que vieram as professoras e escritoras do começo do 

século XX? 

Antes de tentarmos responder a essas questões, é pertinente destacarmos, no 

conjunto de tais produções, as preocupações específicas das escritoras: Eudésia Vieira, 

empenhada em valorizar a comunidade indígena, redesenhando a memória dos primeiros da 

Paraíba, no livro A terra dos Tabajaras; Ezilda Barreto que, Nos Arcanos do Império, utiliza 

a literatura para valorizar a mulher negra na formação cultural do Brasil; Maria Ignez Mariz 

construindo um autêntico monumento de denúncia sobre as condições absurdas de vida do 

povo do alto sertão da Paraíba. Uma verdadeira aula paraibana, que fala da seca, da 

problemática tão atual da água, da precariedade dos sistemas de educação e saúde. Essa forma 

de denúncia pode ser interpretada como gestos políticos de solidariedade e amor pelo povo 

sertanejo, uma vez que as cenas de sofrimento e opressão narradas no romance, A barragem, 

não eliminam a alegria da romancista em narrar também as festas populares, as expressões 

mais usadas no cotidiano daquela região, um autêntico canto à vida e à esperança. 

Tecer fios de liberdade no tear de papel é uma tarefa difícil, sobretudo no contexto 

social de 1926 a 1937, pois a história das mulheres foi tão mal contada quanto a dos negros e 
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a dos índios. Muita coisa foi dissimulada, esquecida, silenciada. Daí a importância dos textos 

da imprensa analisados no capítulo 4, pois revelam que suas autoras eram profundamente 

inquietas e questionadoras. Como professoras competentes, socializavam sobretudo a idéia da 

necessidade da instrução para o sexo feminino, no começo do século XX,  epara elas cultura é 

liberdade, confirmando que o saber gera o poder.   

No labirinto da memória, elas deixaram suas letras e imagens como marcas dos 

itinerários percorridos na produção dos seus textos. Escreveram para criar um mundo novo no 

qual pudessem habitar sem tanta repressão. Sabiam que esse mundo é uma criação subjetiva, 

onde é preciso escolher, selecionar fios, gestos e palavras norteadas de um novo jeito de ser 

mulher. Assim, através de uma visão particular, procuraram interagir no contexto social. 

Simone de Beauvoir afirma que toda ação particular tem repercussão na teia da 

vida coletiva.  As escolhas individuais das escritoras e professoras do passado apontam para 

alternativas do existir humano, envolvendo toda a sociedade e sinalizando com projetos 

existenciais alternativos para o Ser-Mulher. Desse modo, as transformações na vida de uma 

mulher estão articuladas com a sociedade onde ela está inserida. O aperfeiçoamento 

individual melhora a qualidade de vida em comum, por isso é preciso reler a história para 

reescrever biografias. 

As mulheres selecionadas como Sujeitos desta pesquisa simbolizam a luta para 

nos liberarmos das convenções e tradições que envolvem idéias e a vida. Obviamente não é 

toda tecelã que conhece a arte de tecer fios de liberdade, sobretudo num contexto tão adverso 

como o do começo do século XX. As mulheres do passado articularam a cognição e a 

afetividade, desenvolvendo uma sensibilidade crítica e inteligente, apontando que não existem 

qualidades exclusivamente masculinas ou femininas, mas tão-somente qualidades humanas. O 

potencial humano é ilimitado e não pode crescer aprisionado nas cadeias dos estereótipos de 

gênero, etnia, classe, geração ou qualquer outro tipo de preconceito que possa arranhar a 
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dignidade de um ser humano. 

A romancista Luzilá Gonçalves Ferreira (2004, p. 24-27) lembra que a literatura é 

um dos meios de investigação e de construção do real. Meio de conhecimento que difere do 

discurso acadêmico científico, porque se articula sobre experiências e não sobre conceitos. 

Essas experiências são singulares, pessoais, oscilando entre o coração, o intelecto e a vivência 

social. 

Nesse aspecto, impressiona de tal modo a diversidade dos temas trabalhados pelas 

professoras e escritoras da Paraíba do começo do século XX que recorremos à metáfora das 

Peregrinas Fiandeiras utilizada por Eudésia Vieira nos versos que abrem essas considerações 

finais. No Dicionário dos mitos literários, Pierre Brunel afirma que elas são as primeiras 

figuras com a dimensão divina. As mulheres do passado alimentam em nós a inesgotável 

compreensão do desenrolar de toda existência, delimitada pelos contornos do nascimento e da 

morte. Essas mulheres, graças às suas características de fiandeiras, tecem fios libertários que 

implicam a noção de justiça social. 

A metáfora de Peregrina Fiandeira conota artesanato, peregrinação, ânsia de 

liberdade, desejo de viajar em trilhas de conhecimento seja pela terra, pelo mar, pelos livros.  

Em todos os sentidos, peregrinar, viajar é multiplicar-se. Como já vimos, anteriormente, no 

começo desta tese, as características de fiandeiras estão diretamente ligadas às habilidades de 

ler, escrever e educar. A imagem da fiandeira sentada no barquinho à beira-mar ganha um 

sentido de peregrinação, que se torna antes de tudo uma representação do feminino.   

Os textos analisados nesta tese representam um legado do que as mulheres do 

passado escreveram para aprofundar o conhecimento da vida, para degustar em dobro a 

existência. Escreveram, como Proust, para tornar as coisas eternas, por terem consciência do 

quanto somos efêmeros e transitórios. No caso desta pesquisa, atravessando os séculos, 

puxando outros fios históricos e existenciais, Eudésia Vieira, Ezilda Barreto, Ignez Mariz, 
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Alcide Cartaxo, Anayde Beiriz, Júlia Leal, Lylia Guedes, Juanita Machado, Olivina Olívia, 

Petronila Pordeus e outras foram mulheres que conseguiram, num contexto tão adverso, 

tradicionalmente destinado ao universo feminino, romper o silêncio e transgredir as fronteiras 

do território. Segundo a psicanalista Clarissa Pinkola Estes (1994, p. 414), “o cabelo 

simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça.” É a peregrina fiandeira do belo 

poema que tem uma linda cabeleira, negra, sedosa e espessa, ou seja, repleta de pensamentos 

criativos. Ela possui uma alma de poeta, vivencia uma pluralidade de sentimentos que geram 

ruídos psíquicos, produzindo um repique, uma ressonância na sua alma, sinalizando que o ato 

de escrever, como ato de criação literária, pode funcionar como espaço para o exercício de 

liberdade.  

No poema, a imagem da jovem fiandeira sugere que, ao desprender seus cabelos, 

desprende a si mesma. Os fios de cabelo revelam seus pensamentos, sua visão de mundo, do 

ser mulher. Ela deixa sair os diversos sentimentos em seus versos: aspereza, suave meiguice, 

prazer grande, intensa dor. A peregrina fiandeira faz versos projetando “severa aspereza” e 

“intensa dor”, numa composição em que nenhum verso soa gratuito ou falso. A jovem olha 

para o mar e deseja afeto: “Tinha sede de afeto.../(...) Sentada num barquinho à beira-

mar(...)” 

O signo do barquinho à beira–mar funciona como um feixe de possibilidades para 

o tema da viagem e de todo o contexto da peregrinação, encarnado na existência das mulheres 

do passado na busca existencial pela liberdade. Liberdade que exige uma reflexão sobre a 

ética, vista como a educação e a estética, ou seja, encontra-se em tudo. 

A viagem é o grande tema e a grande metáfora das escritoras e professoras do 

começo do século XX. Falaram de mudança, transporte e delas mesmas como viajantes 

incansáveis dos territórios e mares da literatura e da vida real. Logo, é pertinente refletirmos 

sobre a importância histórica e cultural das vozes femininas resgatadas nesta tese como 
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afirmação da vida. Essas mulheres vieram então para quebrar preconceitos e se afirmarem 

como seres autônomos; mostraram que tinham recursos criativos para desenharem suas vidas 

à imagem e semelhança de seus sonhos e desejos. Conseguiram superar o intenso sentimento 

de insegurança sobre o desconhecido e ousaram correr riscos, quebrar normas, transgredir os 

limites estabelecidos pela ordem social. 

Elas continuam nos ensinando a necessidade de realizar viagens rumo a uma terra 

incógnita, munidas de conhecimentos, do saber com sabor; mas dessa vez cada pessoa sendo 

seu próprio comandante – mas sempre em busca de um novo mundo – a que os indivíduos de 

hoje estão destinados, como aponta Rosika Darcy de Oliveira (2003, p. 131). 

Agora, na Era das incertezas, embora esse caminho alargue a margem de 

liberdade, um dos aspectos mais instigantes deste século XXI é a possibilidade de, pelo menos 

no plano individual, fazer escolhas. Assumir essas opções, escolher, decidir, ser autora de sua 

própria vida, representa um esforço de reflexão, cujo prêmio é alguma coisa parecida com a 

liberdade. 

As mulheres do passado vieram para nos ensinar que não podemos nos conformar 

com um destino pré-estabelecido. Elas contribuíram, de forma significativa, para desfrutarmos 

dessas mudanças que ocorrem hoje em ritmo cada vez mais acelerado. Aprendemos com elas 

a conviver com a idéia de um futuro pessoal e coletivo, aberto e problemático. Elas 

sinalizaram que não se herda uma identidade feminina já pronta, tem que ser ativa e 

permanentemente construída e reconstruída. 

Vieram nos ensinar a adotar uma postura ativa em relação à nossa existência, e 

são essas posturas que acabam estruturando, de um modo diferente, as instituições, 

redefinindo seu sentido, para nos lembrar aquela lição oportuna reforçada por Simone de 

Beauvoir, ou seja, que a mulher de hoje não tem outra escolha senão fazer escolhas. Assim, a 

mulher pode escapar do cárcere dos papéis sociais estereotipados para escrever sua própria 
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biografia.  

Consciente da transitoriedade desta conclusão, sabemos que uma etapa está sendo 

fechada como pré-texto para novas pesquisas nesta área de mulher, literatura e educação na 

Paraíba. Uma viagem termina para que outras possam surgir. Mais de dez mulheres do 

passado ressurgem em pleno século XXI, são as Peregrinas Fiandeiras incansáveis, puxando 

os fios de nossas existências e nos convidando a viajar com elas.  

Recompor a memória das precursoras paraibanas nas lutas em defesa da cidadania 

tem múltiplas implicações, a primeira é fazer-lhes justiça por seus feitos históricos, a segunda, 

reconhecer que numerosos eram os caminhos de ação e diversas foram as estratégias 

adotadas. Um dos aspectos valiosos é enaltecer a presença da mulher negra, a exemplo de 

Júlia Verônica Leal, como protagonista da nossa história cultural. Ela representa a força e a 

resistência de toda uma população discriminada, mas que nunca desistiu de lutar. Uma das 

novidades que nos esperavam nesta tese foi descobrirmos o compromisso de algumas das 

mulheres do passado no combate ao racismo. 

Com esta pesquisa, também desejamos contribuir para preencher aquele vazio no 

Dicionário Blake sobre as escritoras pioneiras da Paraíba, destacado na Introdução deste 

trabalho. Defendendo seus pensamentos e tentando impor regras de convivência e conduta, 

essas mulheres buscavam abrir fendas na fortaleza do patriarcado. Ultrapassaram as rotinas. 

Agregando a atuação individual de cada uma delas pelo tempo afora, podemos dizer que este 

feixe de atos contínuos trouxe à história cultural da Paraíba uma parte significativa da sua 

dinâmica interior, buscando impor algumas regras – uma socialização de valores libertários, 

confirmando o que disse Cecília Meireles, ou seja, que deve existir nas pessoas um 

sentimento profundo correspondente a essa palavra liberdade, pois sobre ela se têm escrito 

poemas e hinos, a ela se têm levantado estátuas e monumentos e por ela se tem até morrido.  

Nessa direção, o que puder ser feito para reverenciar as mulheres da Paraíba do 

 



 263

começo do século XX sempre será pouco ante a grandeza dessas Mestras. Ao longo desta 

pesquisa, tivemos o privilégio de consultar a sua produção literária – e cada leitura realizada 

nos trazia emoções estéticas e nos revelava que, além de um grande aprendizado significativo 

de vida, a dívida das mulheres de hoje da Paraíba para com as escritoras e professoras do 

passado deve ser infinitamente grande. 

Socializar textos e biografias de escritoras e professoras da Paraíba do começo do 

século XX é uma forma de reler o passado, trazendo para o momento presente as imagens e 

vivências que servem de referências para todas as mulheres de hoje, pois as do passado nos 

ensinam o poder educativo da autonomia. Essas escritoras e professoras da Paraíba vêm 

recordar que ser livre é não ser escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, 

mesmo tendo de rever permanentemente os valores necessários para encontrar um novo jeito 

de caminhar. Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição do autômato e de 

teleguiado. Ser livre é ir além: é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da 

vida. É não estar acorrentado. Por isso, se “o sol da liberdade em raios fúlgidos” ainda não 

brilhou no céu do Brasil, precisamos, com resistência, continuar a luta das mulheres do 

passado: tecendo os fios de liberdade exigidos hoje, aprendendo com essas valorosas 

professoras e escritoras, que, assim como Penélope, tornaram-se fiandeiras puxando os fios 

das palavras para escrever uma outra história. Peregrinas fiandeiras que atravessam os séculos 

para continuar nos ensinando a tarefa interminável de fazer da memória a arte de dizer a vida, 

resgatando nossa fala autêntica. 

Destacamos ainda a necessidade de abrir novas trilhas a serem percorridas através 

de novas pesquisas, dando seguimento à proposta que norteia esta tese. Que outros textos de 

autoria feminina sejam retirados do porão da história e socializados com o público 

contemporâneo, uma vez que as escritoras do passado permanecem, em pleno século XXI, 

alimentando o sonho humano, fazendo pulsar até hoje o nosso desejo de liberdade. Somos, 
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pois criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposição para cantá-la, amá-la, 

combater e continuar lutando por ela. Liberdade que não é uma condição definitiva, mas um 

permanente vir a ser, como nos ensina Cecília Meireles: “Liberdade – essa palavra que o 

sonho humano alimenta: que não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda!” 

(MEIRELES, 2001. p. 12). 
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