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"Enquanto pelo velho e novo mundo vai ressoando o brado 

- emancipacao da mulher - , nossa debil voz se levanta 

na capital do imperio Santa Cruz, clamando: 

educais as mulheres! 

Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados! Governo, 

Que vos dizeis liberal! 

Onde esta a doacao mais importante dessa civilizacao, 

desse liberalismo ?" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Nisia Floresta, em 1853) 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho visa elucidar alguns dos maiores preconceitos sobre a fragilidade e a 

submissao da mulher em relacao ao homem, vez que ela so consegue sua inser9ao na 

historiografia como objeto central na segunda metade do seculo XX com a terceira gera9ao 

doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA annates. Essa pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo bibliografico da historia 

local/estadual e documental no Forum Ferreira Junior de Cajazeiras Paraiba, que pretende 

apresentar as questoes e/ou as desigualdades que envoiveram a mulher. 

Para isso, usaremos Cajazeiras como referenda espacial e a segunda metade do 

seculo XIX como recorte temporal. Essa pesquisa e fruto de algumas inquieta9oes nascidas 

nos cenarios universitarios e, especialmente na memoria popular de uma pequena cidade do 

Alto Sertao Paraibano, onde a mulher-mae, foi a principal articuladora na forma9ao 

educacional de seus filhos e dos filhos de outras familias e, assim, a cidade de Cajazeiras se 

projeta para todo o cenario paraibano. 

Palavras-chave: mulheres, preconceitos, submissao, seculo XIX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work objects to elucidate some of the biggest misconceptions about the fragility 

and the submission of women compared to men, since it only achieves its inclusion in 

historiography as a central object the second half of the twentieth century with the third 

generation ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA annals. This research was developed through study of literature and state and 

local history documented in the Ferreira Junior Forum Cajazeiras Paraiba, that aims present 

questions/and or inequalities involving women. 

For this we'll use as a reference Cajazeiras space and the second half of the nineth 

century as a time frame. This research is the result of some concerns born in university 

settings, and especially popular memory of a small town Paraiba where a women-mother 

was the main organizer in education attainment of their children of other families and so the 

city Cajazeiras of projects to the whole cenary of Paraiba. 

Keywords: Women, prejudices, submission, nineth century. 
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INTRODUgAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde os primordios os homens passaram a estabelecer relacoes mais fortes com os 

grupos dos quais faziam parte. Nesses cenarios as praticas agricolas e sociais construiram 

la^os demasiadamente fortes entre seus membros (os homens e suas respectivas mulheres). 

Essas rela9oes foram marcadas por submissoes e subordina9oes e a mulher foi inserida dentro 

de uma roupagem de complemento do perfil do homem. 

A imagem da mulher era formada apenas a partir da visao masculinizadora. Com o 

passar dos tempos e com as diversas mudan9as que o mundo foi vivenciando, a mulher passou 

a lutar com mais for9a rumo a defesa de seus mais proficuos ideais, suas virtudes passaram a 

ser admiradas alem das atividades domesticas. Sua postura foi se adequando as mudan9as 

temporais que o mundo aos poucos foi incorporando. 

A mulher dominada sai de cena e a nova mulher aparece com um novo semblante, 

uma nova face, uma nova signiflcancia. A mulher profissional, a mulher independente, a 

mulher autonoma. 

Entretanto, este caminho foi percorrido de forma lenta e gradual. De um perfil ao 

outro, muitos acontecimentos incrementaram o enredo de nossa historiografia. Hoje, em 

funcao disso, projetamos a necessidade de repensar a figura feminina, de analisar quais os 

caminhos utilizados por estas mulheres para chegarem ao patamar atual. 

Nesse sentido, esta pesquisa tenta encontrar respostas sobre as mudan9as ocorridas 

nos comportamentos da mulher ao longo do tempo. A mulher abdica do papel de ser somente 

chefe de familia, para ser chefe de familia e chefe de estado. Questionar a mulher e na 

verdade nos questionarmos, compreende-la e nos compreendermos. Esse estudo e apenas uma 

pequena reflexao sobre algumas indaga9oes que foram historicamente feitas. Nosso proposito 

e preencher algumas das pequenas lacunas e instigar outros estudiosos a fazerem o mesmo. 

Afinal, nossas semelhan9as sao apenas caracteristicas de nossas diferen9as, especialmente se 

estivermos usando as questoes de genero, como ponto de partida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D E C A M P I N AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GRAhJ O; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

AS C O R R E N T E S HISTORIOGRAFICAS 

1.1. A questao mulher zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma questao que vem provocando debates nos ultimos anos, primordialmente 

provocada pelo lancamento das colecoes de vida privada, e como a historiografia mundial tern 

trabalhado ou trabalhou a mulher enquanto agente de desenvolvimento social. O nosso 

objetivo primeiro e refletir esta questao, tomando como parametro as "escolas historicas". A 

historia foi feita sempre a partir da elite. Os marginais (os trabalhadores, os soldados, os 

camponeses, os loucos e as mulheres) sempre ficaram a margem. 

Exemplificando os marginais, ou melhor, os que fazem parte desse grupo, Jean-

Claude Schmitt destaca o moleiro de Carlo Guinzburg, o mesmo dono de um saber tecnico 

intenso, mas por nao ser ligado a Igreja e considerado um marginal. Outros exemplos de 

marginais que sofrem essas humilha9oes, sao os judeus que sao exclusos da comunhao e os 

leprosos, acusados de contamina9ao. Nesse aspecto, os que vao contra a Igreja sao tidos como 

marginais, os ciganos tambem entram nesse grupo. 

Na otica do autor supracitado, os marginais sao justamente os que escapam de todas 

as estruturas de integra9ao numerosa e complementares. Eles sao a-sociais em rela9ao a 

sociedade dominante. Ainda sao considerados nomades "inuteis ao mundo", gente sem 

senhor. 

A historiografia ate a segunda metade do seculo XVII I trabalhou em cima das elites, 

deixando a margem certos personagens, dentre eles as mulheres. Elas ficaram a margem 

durante muito tempo mesmo sabendo da grande parcela de contribui9ao que exerceram e 

exercem ate hoje. 

Na otica de Jim Sharpe, em "Historia vista de baixo", um exemplo bem notorio dessa 

exclusao e observavel na ausencia de diarios das memorias e dos manifestos politicos, que, 

sao "fontes" dessas classes inferiores. Ele ainda conclui que esses documentos sao escassos 

ate o final do seculo XVII I , com exce9ao de alguns poucos periodos (como as decadas de 

1640 e 1650 na Inglaterra). 

Segundo Jim Sharpe, para Eric Hobsbawn a "historia das pessoas comuns" so se 

tornou realmente aparente mais ou menos em torno de 1789. 
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A historia das pessoas comuns como um campo especial de estudo, escreveu ele, 

"tem inicio com historia dos movimentos de massa no seculo dezoito... Para o 

marxista, ou mais comumente o socialista, o interesse na historia das pessoas 

comuns desenvolveu-se com o crescimento do movimento trabalhista." Como ele 

prosseguiu para observar, essa tendencia "impos algumas luzes bastante eficazes 

para os historiadores socialistas. (SHARPE, 1992, p. 45) 

E observavel um nitido avanco na historiografia social que comeca a se preocupar 

em analisar, nao raro, com ajuda de metodos quantitativos, as diferencas comportamentais 

dessas pessoas inferiores. A segunda geracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales utilizando os documentos "seriais" 

obriga a colocar o problema dos excluidos e dos mudos da historia tradicional: ja que aos 

historiadores segundo Jean-Claude Schmitt deve-se ainda mais, sem duvida a evolucao de sua 

propria sociedade. Por exemplo, no seculo XIX inicio do XX, alguns historiadores 

debrucaram-se sobre os vagabundos e criminosos do passado, no que podemos considerar 

como um grande avanco de alguns historiadores na compreensao da sociedade como um todo 

fugindo como ja foi comentado de uma historia atribuida puramente as elites. 

De acordo com Jim Sharpe, o interesse da historia social e economica mais ampla 

nasceu no seculo XIX, mas o principal tema da historia continuou sendo a revelacao das 

opinioes politicas da elite. Ele ainda acrescenta, a "historia vista de baixo" tem duas funcoes 

importantes: A primeira e servir como um corretivo a historia da elite. A segunda e que ela 

abre a possibilidade de uma sintese mais rica da compreensao historica, de uma fusao da 

historia da experiencia do cotidiano das pessoas com a tematica dos tipos mais tradicionais de 

historia. (SHARPE, 1992, p. 53-54) 

Segundo Jose Carlos Reis o positivismo surgiu na Alemanha no seculo XIX tendo 

Dilthey como precursor. Os positivistas acreditavam que mantendo relacoes interdependentes 

obteriam um conhecimento historico objetivo. Essa corrente ganhou mais forca com Augusto 

Comte ainda no seculo XIX, um filosofo que se baseava na crenca da verdade historica, sendo 

capaz de explicar os eventos historicos de uma forma racional e cientiflca. "O seculo XIX e 

tao metafisico como Comte pode se-lo: sob o discurso positivo, cientificista, ha uma 

compreensao total da marcha da humanidade, uma metafisica, uma filosofia da historia" 

(REIS, 2001, p. 15). 

A critica historica, segundo Reis, utilizando o metodo erudito surgiu no inicio do 

seculo XIX. A mesma tinham sido criada pelos franceses nos seculos X V I e X V I I . Os 

representantes mais notaveis dessa mudanca na produ9ao historica alema foram L.Von Ranke 

e B. Niebuhr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSJDAUE H=Dr*  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D E CAMPINA GRAND'  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CfcNTRO DE FORMACAO OF PROFESS*  <R 
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Na otica de Jose Carlos Reis, Ranke era um conservador nacionalista seu interesse 

era pelas questoes dos Estados e defender as posicoes da nobreza alema. Ou seja, para ele o 

interessante era estudar os acontecimentos historicos diretos ou indiretos ao Estado. 

A Ordem e o Progresso eram almejados por essa escola. Este ideal e visto na 

bandeira nacional. 

Para Jose Carlos Reis, os positivistas utilizavam os mesmos principios das ciencias 

naturais para tornar a historia uma ciencia. Eles acreditavam que essa ciencia deveria ter um 

carater mais objetivo contrapondo-se a alguns historiadores que atribuiam a ela o conceito de 

arte. O historiador Fustel de Coulanges, por exemplo, discordava do conceito de arte atribuida 

a historia, para ele, a historia e uma "ciencia pura". Eles acreditavam que a historia tinha que 

ser produzida, a partir de entao, pela perspectiva do metodo cientifico que atribuia a analise 

do fato historico a tres importantes passos: a observacao, a inducao e a prova. Os quais 

ajudariam a comprova9ao do fato historico. Os positivistas ainda afirmam que o papel do 

historiador era buscar e investigar, porem, deveria ser neutro nao levantando hipoteses. 

Contudo, a escola positivista teve grande relevancia para historia, afinal foi ela que a tornou 

ciencia. 

Caracteristicas dos positivistas segundo Reis: 

O historiador nao e juiz do passado, nao deveria instruir os contemporaneos, mas 

apenas dar conta do que realmente se passou; nao ha nenhuma interdependencia 

entre o historiador, sujeito do conhecimento, e o seu objeto, os eventos historicos 

passados; o historiador seria capaz de escapar a todo condicionamento social, 

cultural, religioso, filosofico etc. Em sua relacao com o objeto, procurando a 

"neutralidade"; a historia -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA res gestae - existe em si, objetivamente, e se oferece 

atraves dos documentos; a tarefa do historiador consiste em reunir um numero 

significativo de fatos, que sao "substancias" dadas atraves dos documentos 

"purificados", restituidos a sua autenticidade externa e interna; os fatos extraidos dos 

documentos rigorosamente criticados devem ser organizados em sua sequencia 

cronologica, na ordem de uma narrativa; toda reflexao teorica e nociva, pois 

introduz a especulacao filosofica, elementos a priori subjetivistas; a historia-ciencia 

pode atingir a objetividade e conhecer a verdade historica objetiva, se o historiador 

observar as recomendacoes anteriores. (REIS, 2001, p. 12-13) 

Diante das caracteristicas acima mencionadas percebe-se que os positivistas 

acreditavam que o historiador deveria narrar os acontecimentos de forma neutra, isto e, na 

separa9ao entre o pesquisador/autor, ou seja, nao questionar, porem, deveria ser exato, pois os 

fatos falam por si so. Para eles a historia deveria examinar os fatos pelo metodo critico atraves 

de exames: o externo - deveria criticar as fontes verificando se o documento era veridico, 

legitimo e no interno - seria a comprova9ao dessa verifica9ao. 
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Outra particularidade dos positivistas de acordo com Jose Carlos Reis era a rejeicao 

ao socialismo como tambem a critica social como funcao verdadeira do historiador (Reis, 

2001, p. 14). 

De acordo com Maria Cristina Castilho Costa, para os cientistas que desenvolveram 

o positivismo o que diferencia a concepcao da sociedade e que ela teria que ter uma harmonia 

entre os fatos historicos. Tendo Augusto Comte como seu principal precursor, trabalha que a 

coesao social e a harmonia dos individuos em sociedade seria um dos principais principios 

que regularizaria o mundo fisico e o mundo social. 

No que tange a mulher, essa corrente nao deu enfase a esse genero como afirma 

Rachel Soihet: 

A historia positivista a partir do seculo XIX, provoca um recuo nessa tematica, em 

funcao de seu exclusivo interesse pela historia politica e pelo dominio publico. 

Privilegiam-se as fontes admimstrativas, diplomaticas e militares, nas quais as 

mulheres pouco aparecem. (SOIHET, 1997, p. 399) 

Opondo-se ao positivismo, o marxismo idealizado por Karl Marx, trabalha a 

concepcao do materialismo historico como uma corrente revolucionaria do pensamento social 

na decada de 1848, tanto no campo teorico como no campo da acao politica dando bases ao 

desenvolvimento do pensamento capitalista trabalhando os seus agudos conflitos e suas 

dimensoes. Para Marx, o desenvolvimento historico teria como base a historia da luta de 

classes, a ideia da alienacao do trabalhador onde as relacoes entre os homens sao relacoes de 

oposicao, antagonismo e exploracao. 

Para Marx, segundo Cristina Costa, o estudo do modo de producao e fundamental 

para saber como se organiza e funciona uma sociedade, onde o capitalismo transforma o 

trabalho em uma mercadoria. Ou seja, Para Marx, enquanto houver o capitalismo o mundo 

vivera nessa desigualdade social. 

A Escola Marxista pretendeu recusar as fllosofias da historia e fundar a "historia 

cientifica" que fosse ao mesmo tempo coerente, total e dinamica, realizada atraves de uma 

base teorica solida capaz de abranger todos os terrenos de analise util e capaz de descobrir o 

principio das mudancas, visto que nao existe nenhuma realidade eterna. Segundo Jose Carlos 

Reis, Hobsbawm afirma que Marx teve grande participacao na historiografia, pois as teorias 

anteriores priorizavam a harmonia, a unidade, a continuidade, entre as diversas esferas sociais 

(REIS, 2000, p. 4). 

O marxismo e, portanto, uma sintese de todas as grandes fllosofias da historia de sua 

epoca: a negatividade hegeliana, a vontade geral revolucionaria de Rousseau, o 

progresso racional iluminista, o evolucionismo darwinista. O sentido da historia e a 
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emancipacao dos homens pela a9«io de um sujeito coletivo - o proletariado - que 

implantaria o universo humano fazendo cessar a luta de classes. (REIS, 2001, p. 48) 

Segundo Jose Carlos Reis, para Vilar, o marxismo nao consiste em uma filosofia da 

historia, muito menos positivista. Atribuir um sentido para a historia seria o mesmo que 

pensar a historia como algo racionalmente estruturada e pensavel, fato que nao implicaria 

necessariamente em uma filosofia da historia. A teoria geral dos movimentos das sociedades 

humanas, criadas por Marx, seria um conjunto de hipoteses e possibilidades a serem 

sujeitadas a analise logica, onde suas principals hipoteses sob a produtividade como uma 

condicao necessaria da transformacao historica; as classes sociais definidas por sua situacao 

no processo produtivo e, por fim, o objetivo principal da historia-ciencia, que e a relacao entre 

forcas produtivas e relacoes de producao. 

O marxismo tem por objeto as estruturas economico-sociais, principal razao que gera 

a luta de classes e as iniciativas individuals e coletivas. Segundo Marx, os sujeitos so podem 

ser explicados por meio das relacoes sociais estabelecidas entre eles. Cada modo social de 

producao cria os individuos de que necessita. 

Enquanto ciencia da historia, o marxismo apresenta tres hipoteses principals: as 

contradicoes e os conflitos sociais; o conhecimento da sociedade por meio das atividades 

coletivas, onde os eventos historicos sociais se explicam pela estrutura que os sustenta e os 

condiciona por meio do metodo cientifico; a intervencao do homem como agente 

transformador da sociedade e, principalmente responsavel pelo desenvolvimento historico em 

um processo de luta interna. 

Acerca das obras de Marx, e possivel identificar duas formas de compreensao, uma 

que apresenta uma visao evolutiva da historia e a outra que apresenta uma visao repetitiva da 

historia. 

A primeira e afirmada pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Manifesto Comunista, baseada na ideia de que a historia 

das sociedades e a historia da luta de classes. Desta forma, o modo de producao capitalista e o 

resultado de modos de producao anteriores num processo evolutivo, no qual o modo de 

producao capitalista ocupa o lugar de ultimo modo de producao centrado sobre a luta de 

classes. Com o tempo surgiria outro modo de producao que superaria a luta entre os homens e 

inauguraria uma nova fase da historia da humanidade. Deste modo, a historia teria uma ordem 

evolutiva racional, onde as sucessivas fases a levaria em direcao a Utopia comunista. 

Com a ideologizacao do conhecimento historico, o marxismo manteve-se ainda na 

area de influencia da filosofia da historia. Levando-se em conta que seu objeto de analise e 

uma sociedade dividida e tensa, o historiador deveria refletir sua contradicao e ser parcial. 
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Assim, enquanto ciencia social, o marxismo evadiu-se da historicidade pelo conceito, 

sendo que, seu aspecto logico e formal se substitui ao aspecto historico, temporal e concreto 

na analise da sociedade. Deste modo, o marxismo, em sua contraditoriedade oscilou entre a 

evasao em direcao ao futuro e a evasao em direcao ao puro conceito. 

Segundo Rachel Sohiet, o marxismo considera a problematica que divide homens e 

mulheres uma contradicao secundaria, que encontrara resolucao com o fim da contradicao 

principal: a instauracao da sociedade sem classe com a mudanca do modo de producao 

(SOIHET, 1997, p. 399). Ela ainda acrescenta: 

A partir da decada de 1960, correntes revisionistas marxistas, engajadas no 

movimento da historia social, apresentam uma postura diversa ao assumirem como 

objeto de estudo os grupos ultrapassados pela historia, as massas populares sem um 

nivel significativo de organizacao, e, tambem as mulheres do povo. (SOHIET, 1997, 

p. 399 ) 

A fundacao da revista doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales foi uma fase de combate contra a historia 

tradicional visando a ocupacoes das instituicoes de ensino, pesquisa, administracao e 

publicacao de historia, na Franca (REIS, 2000, p. 91). A primeira geracao liderada por Marc 

Bloch e Luien Febre, a segunda geracao encabecada por Fernand Braudel e a terceira e ultima 

geracao foi administrada por varios pensadores destacando-se inicialmente Jaques Le Goff e 

Pierre Nora. 

A Escola dos Annalles, por sua vez, busca desvencilhar a historiografia de 

idealidades abstratas, preferindo voltar-se para a historia de seres vivos, concretos, e 

a trama de seu cotidiano, em vez de se ater a uma nacionalidade universal. Embora 

as mulheres nao fossem logo incorporadas a historiografia pelos Annales, Estes, 

porem, contribuem para que isto se concretize num futuro proximo. (SOIHET, 1997, 

p. 399) 

Segundo Jose Carlos Reis, a Escola dos Annales incluiu varios historiadores que 

abordam estudos em areas como politica e mentalidades. Dentre esses pensadores havia 

filosofos, sociologos e geografos 

Os Annales para se aproximar das ciencias sociais se dividiram por conta propria em 

tres fases. Na verdade, a revista dos Annales promoveu a aproximacao da historia das ciencias 

sociais visando realizar pesquisas sobre novos objetos, como as estruturas agrarias, as 

tecnicas, as mentalidades coletivas dentre outros (REIS, 2000, p. 96). 

A primeira geracao teve inicio em 1929, encabecada por Marc Bloch e Lucien 

Febvre, segundo Jose Carlos Reis, ela se caracterizou pelo combate a Escola Tradicional e 

seus representantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O que Febvre e Bloch trouxeram de novidade, de fato, foi sua compreensao da 

temporalidade historica. Em suas obras historicas e teoricas, eles introduziram o 

permanente, o duradouro, recusando a historia como o conhecimento 

exclusivamente da mudanca. Em contato com a geografia, criaram uma geo-historia, 

que trata das relacoes entre os homens e a natureza, onde o homem constroi o seu 

mundo sobre uma materia resistente, permanente, mas transformavel. As relacoes 

entre os homens e a natureza, nao sao concebiveis como uma "luta", mas com 

relacoes de complementaridade e solidariedade reciprocas. Interessam-se pelas 

estruturas economico-sociais: nas estruturas economicas, aparecem os meios de 

intervencao coletiva dos homens na natureza, para a producao dos bens materials 

necessarios a producao da vida; nas sociais, aparece o que ha de "natural" na 

sociedade, isto e, o repetitivo, o resistente, o que ha de comum entre os individuos. 

(REIS, 2000, p. 94) 

Para Iggres, segundo Jose Carlos Reis, na primeira geracao predominou a abordagem 

"estrutural qualitativa" da historia. Ele ainda afirma, Febvre e Bloch faziam uma historia 

"antropocentrica". 

De acordo com Jose Carlos Reis, o que teve de novidade nessa fase nao foi a 

passagem da qualidade a quantidade, mas o fato de ter abandonado sistematicamente o 

"evento" e ter-se interessado pelas "estruturas" em "longa duracao". 

Por volta de 1950, tem inicio a segunda geracao tendo Febvre ate 1956 como lider. 

Apos sua morte Fernand Braudel assume essa posicao em 1957. Essa geracao se diferencia da 

primeira, ela produziu trabalhos, principalmente de historia estrutural quantitativa, "serial", 

nas areas da economia e demografia (REIS, 2000, p. 107). 

Fernand Braudel nao se interessou pela historia das mentalidades, assim tambem, 

como nao levou muito serio a politica. Mas, nao pode dizer que ambas foram marginalizadas 

nessa fase. Ele como outros historiadores franceses, acreditava que a historia social-

economica seria mais importante ou mais fundamental do que outras ciencias. 

A terceira fase iniciou-se por volta de 1968, tendo como principals pensadores 

Jacques Le Goff e Pierre Nora. Segundo Jose Carlos Reis, para Peter Burke, "o quadro 

intelectual da terceira geracao e mais dificil de pintar do que o da primeira e segunda. 

Ninguem domina agora como Febvre e Braudel o fizeram antes. Na verdade, uns falam em 

uma fragmentacao intelectual". (REIS, 2000, p. 112) 

Afetados pelo movimento estudantil de 1968 na Franca, os Annales tiveram que 

radicalizar alguns aspectos do programa dos fundadores como afirma Reis: 

Alguns aspectos do programa dos fundadores foram radicalizados: a historia como 

uma rela9ao entre presente e passado chega ao extremo de se tornar historia 

imediata, "historia do presente". A historia se associou as novas disciplinas: 

psicanalise, antropologia, lingiiistica, literatura, semiotica, mitologia comparada, 

climatologia, paleobotanica. Novas tecnicas foram utilizadas pelo historiador: 

computadores, dendrocronologia, carbono 14, analises matematicas, modelos. 

Sensivel as interrogacoes do presente, a historia se aliou a antropologia e se 

interessou pelos aspectos simbolicos e culturais da sociedade. (REIS, 2000, p. 113) 
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Nessa fase ocorreram varias transforma9oes, assim tambem, como retorno a alguns 

estudos como, por exemplo, o estudo dos eventos. Para K. Pomian, segundo Jose Carlos Reis, 

o evento retorna como inaugurador de estruturas, como um ponto de inflexao de um modelo 

ou como o "ocorrido" entre possibilidades objetivas, ele volta tambem como uma nova 

perspectiva: "entrada", "janela", "abertura", atraves da qual se pode atingir a estrutura social 

(REIS, 2000, p. 144). 

O ressurgimento da narrativa tambem fez parte dessa fase. Para L. Stone existem 

novos interesses que foram impulsionados atraves da narrativa, tais como: as emo9oes, os 

sentimentos, os comportamentos, os valores, os estudos de espirito, o desejo sexual, as 

rela9oes familiares e afetivas, os individuos, as ideias, as cren9as e os costumes. A volta da 

narrativa se liga tambem ao interesse dos novos historiadores em retomarem o contato com 

publico culto nao-especializado que os tinham abandonado, com os textos cifrados e 

exotericos produzido para a circula9ao interna (REIS, 2000, p. 135-136). Ele ainda acrescenta, 

oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales nao deveriam ter abandonado uma tradi9ao de mais de vinte seculos. Comparando 

L.Stone e Eric Hobsbawm, coexistem algumas analogias e antagonismo, onde as analogias 

estao presentes nos objetos de estudo dessa narrativa como: sentimentos, conduta, pobres e 

desconhecidos. No entanto, os antagonismos que constituem a narrativa estao presentes, os 

processos criminals e verbais e nao so documentos escritos oficiais e politicos, diplomaticos e 

administrativos, dando a essa nova narrativa a influencia do romance moderno colocando em 

pauta nao so uma pessoa, processo ou evento historico, mas atraves deles a cultura e a 

sociedade. 

Outra especialidade que retornou na terceira fase foi a biografia, para Jose Carlos 

Reis, esse retorno expressa o ressurgimento de uma "filosofia da consciencia", para ele, esse 

regresso nao tera dificuldades, ja que o fundador dos Annales Lucien Febvre e um biografo. 

Algumas caracteristicas prevaleceram nessa fase, dentre elas o policentrismo - o 

centro do pensamento historico estava em varios locais. Varios membros levaram a frente o 

projeto de Febvre, estendendo as fronteiras de forma a permitir a incorpora9ao da infancia, do 

sonho, do corpo ate mesmo do odor. Outros solaparam o projeto pelo retorno a historia 

politica e a dos eventos. Alguns continuaram a praticar a historia quantitativa, outros reagiram 

contra ela (BURKE, 1997, p. 79). 

Os membros da terceira gera9ao sao mais abertos as ideias vindas do exterior. Muitos 

deles viveram nos Estados Unidos e sabiam ler e escrever ingles. Eles por diferentes caminhos 

tentaram fazer uma sintese entre a tradi9ao dos Annales e as tendencias intelectuais 
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americanas - como a psico-historia, a nova historia economica, a historia da cultura popular, a 

antropologia simbolica etc. (BURKE, 1997, p. 80). 

Dentre as caracteristicas dessa geracao destaca-se a redescoberta da historia das 

mentalidades, a tentativa de empregar metodos quantitativos na historia cultural, a 

antropologia historica dentre outros. 

A terceira geracao retornou a politica numa reacao a Braudel como tambem com 

outras formas de determinismo (especialmente, o "economicismo" marxista). A volta a 

politica tambem esta ligada ao ressurgimento do interesse na narrativa dos eventos (BURKE, 

1997, p. 104). O interesse pela micro-historia tambem e uma caracteristica dessa fase. 

Segundo Peter Burke a partir da terceira geracao, as mulheres foram incluidas na 

historia depois de movimentos feministas querendo um espaco na historiografia. A historia 

das mulheres planejada por George Duby e Michelle Perrot, nao so se desenvolveu na Franca, 

mas em outros paises como Estados Unidos, Gra-Bretanha, Holanda, Escandinavia e na Italia 

(BURKE, 1997, p. 80). 

As mulheres sempre ficaram a margem nao so da historia, mas tambem da sociedade. 

Eram excluidas do espaco publico nao tendo o direito de trabalharem fora do domicilio, presa 

a casa cuidando dos afazeres domesticos, do esposo e das criancas sempre como motivo de 

pilheria. Na cultura judaica encontramos a seguinte oracao feita por um homem: "Bendito 

sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo que nao me fizeste mulher". Esta era a oracao 

matinal do homem judeu, fazia parte da sua cultura, sendo motivo de agradecer a Deus. Ja 

para os gregos, inclusive os filosofos que tambem foram influenciados por este pensamento 

machista, era motivo de agradecer ao destino por nao ter nascido mulher. Contudo, barreiras 

foram quebradas com o passar dos seculos, novos conceitos surgiram e alguns fatores 

contribuiram para a mulher surgir no campo da historia. 

De acordo com essas informacoes, percebe-se que as escolas tradicionais anteriores 

aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales como, por exemplo, o positivismo e o marxismo nao deram espaco a mulher na 

historiografia. Assim, como tambem a primeira e segunda geracao dos Annales nao 

trabalharam a mulher de acordo com o papel que ela ja desempenhava no cotidiano social. E 

quando a elas se referiam era de forma parcial sem uma analise de carater mais cientifico. 

Contudo, podemos observar uma relativa mudanca na historiografia marxista, a partir de 

correntes revisionistas engajadas no movimento da historia social quando as mulheres, as 

massas populares e o povo em geral passaram a ser reconhecidos e estudados pelos seguidores 

do alemao Karl Marx. Esta posicao, observamos em meio a uma intensa propaganda marxista 

que acontece nos paises integrantes do entao Terceiro Mundo e a ascensao de govemos de 
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tendencia marxista a partir dos anos 60 do seculo passado. Portanto, as mulheres passaram a 

ser trabalhadas como objeto central somente com a terceira geracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. A mulher na perspectiva da Historiografia: da escola tradicional a geracao dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Annales 

O presente topico discute as razoes pelas quais as mulheres foram marginalizadas 

dentro da historiografia, ao mesmo tempo busca compreender o contexto de sua insercao na 

historiografia alcancada apos a terceira geracao dos Annales, mas especificamente a partir dos 

anos 70 do seculo XX. 

As mulheres ha muito tempo veem lutando para demarcar seu espaco na historia. Os 

historiadores, ate o seculo XIX, nao se preocuparam em trabalha-las na historiografia mesmo 

sabendo que el as desenvolveram importante papel na sociedade. Elas, desde a 

industrializacao, trabalhavam nas fabricas apesar de todo o argumento de sua deficiente forca 

fisica. 

Conforme Luciano Figueiredo, as mulheres estao excluidas da vida publica (funcoes 

politicas, administrativas e eclesiasticas) o que nao implica que elas nao eram plenamente 

atuantes na sociedade brasileira do periodo. 

Apareciam sim, ocupadas na panificacao, tecelagem e alfaiataria, dividindo com os 

homens essas funcoes, cabendo-lhes alguma exclusividade quando eram costureiras, 

doceiras, fiandeiras e rendeiras. Ainda como cozinheiras, lavadeiras ou criadas 

reproduziam no Brasil os papeis que tradicionalmente lhes eram reservados. 

Algumas atraves de uma prova pratica, assistidas por medicos e sangradores, 

promovidas pelas camaras municipals, receberam "cartas de exame" uma especie de 

diploma que se tornava aptas ao exercicio legal da funcao de parteira. 

(FIGUEIREDO, 2007, p. 142-143) 

Luciano Figueiredo ainda revela que no seculo XVI I I , mulheres roceiras em 

pequenas propriedades apareciam pagando o dizimo a Coroa. Elas tambem apareciam criando 

gado, aves, plantando generos alimenticios para abastecimento local, produzindo queijos, 

aguardente e pao. A sua participacao aparece ainda mais acentuada com a crise da mineracao 

em fins do seculo X V I I I e inicio do XIX. 

As escolas historiograficas que antecederam os Annales nao deram as mulheres a 

oportunidade de expor suas obras deixando-as a margem do processo historico. Foram 

necessarias duas fases para que a mulher comecasse a "ganhar" espaco nos estudos 

historiograficos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A primeira fase esta intrinsecamente ligada a proposta do marxismo e este, por sua 

vez, tratava o operariado no geral incluindo-as juntamente com os homens e as criancas. A 

outra fase e com a primeira geracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales. Karl Marx, apesar de ser comunista 

pregando o igualitarismo nao trabalhou a mulher propriamente dita. A escola marxista se 

preocupava com a historia estrutural e economico-social e essencialmente politica. 

A relacao de diferenciacao entre homens e mulheres criou bases de influencias para 

que surgisse em territorio norte-americano os movimentos feministas. Esses movimentos 

tinham como proposito atenuar as diferencas entre os generos sociais e estavam centrados nas 

reivindicacoes dos direitos politicos. 

O movimento feminista ocorrido nos Estados Unidos e em outros lugares nos anos 

1960 contribuiu ainda mais para o surgimento da historia das mulheres. As reivindicacoes das 

mulheres foram abordadas pelos estudantes e os proprios professores mobilizaram-se 

propondo instauracao de cursos, coloquios, e grupos de reflexao nas universidades francesas 

dedicados ao estudo das mulheres. Tais estudos chegam ao Brasil e em outras partes da 

Europa e do mundo nos anos 70. De acordo com Francoise Colim, apos a criacao desse 

movimento elas barraram a presenca masculina em suas reunioes ja que eles so freavam suas 

palavras e iniciativas. Segundo elas, tal presenca as inibia impedindo-as de colocarem 

plenamente as suas duvidas, incertezas vez que haviam sido criadas diferentes dos meninos 

em cada etapa da vida - infancia, adolescencia, maturidade —. Os preconceitos sofridos, as 

violencias, enfim, todos os impedimentos nao eram discutidos plenamente. Como afirmara 

Simone Beauvoir - era a cultura, dominada pelos homens, que as tinham tornado submissas e 

com tao baixo auto-estima. 

Segundo Rachel Soihet, Essas mulheres - indias, negras, mesticas, trabalhadoras, 

muitas delas feministas, reivindicaram a diferenciacao da mulher com relacao ao homem. Elas 

desejavam saber o porque delas em diferentes sociedades, serem submetidas a autoridade 

masculina. Os historiadores anteriores aos Annales haviam sido criticados pelas feministas 

por deixarem a mulher fora da historia, ou mais exatamente, por terem perdido a oportunidade 

de incorpora-las a historia de maneira mais integral (BURKE, 1997, p. 80) 

Nesse sentido, a Escola dos Annales inovando a forma de fazer historia, na primeira 

geracao as mulheres comecam a aparecer esporadicamente, ou seja, parcialmente, so vindo a 

serem trabalhadas como objeto central a partir da terceira geracao. A Escola dos Annales teve 

uma parcela significativa para a historiografia. Seus primeiros idealizadores Marc Bloch e 

Lucien Febvre a partir de 1929, com a primeira geracao passaram a dar espaco a campos que 

antes nao tiveram a oportunidade de serem ingressados na historiografia. 
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Aqui ficam as questoes: Que fatores teriam sido determinantes para que a mulher 

ficasse a margem da historiografia durante tanto tempo ? Sera que era medo delas ocuparem 

espacos secularmente ocupados pelos homens ? Ou sera que foi simplesmente pelo machismo, 

que condenava a mulher a ficar sempre restrita ao setor privado sem possibilidades de 

crescimento algum em outras esferas principalmente no setor politico profissional ? Ficam 

aqui estes questionamentos para reflexao e respostas ao longo desse nosso trabalho. 

Foram necessarias duas fases para que a mulher fosse inserida na historiografia. 

Inicialmente com o marxismo e a primeira geracao doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annales, onde ela passa a ser 

trabalhada parcialmente e a segunda fase tem inicio com a terceira geracao dos Annales 

passando a ser trabalhada como objeto central. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. A fundacao do Colegio Pedro II 

O seculo XIX foi um periodo de muitas conquistas para o Brasil. Dentre elas 

destacamos a criacao do Colegio Pedro I I . 

Segundo Alzenira Francisca de Azevedo Moises, em sua dissertacao de mestrado: O 

Colegio Pedro II : controversias acerca de sua fundacao, a fundacao do Colegio ocorreu a 2 

de dezembro de 1837, com destaque para a figura do Ministro Bernardo Pereira de 

Vasconcelos (1795-1850) que assinou o decreto substituindo o antigo Seminario Sao 

Joaquim. 

A criacao do Colegio, segundo Alzenira Francisca, ocorreu no Periodo Regencial da 

historia do Brasil durante a vigencia do Ato Adicional 3 de 1834, que instituiu, dentre outras 

medidas, a descentralizacao do ensino no Brasil 

O Colegio foi instalado onde era o antigo Seminario, mas o publico-alvo era 

diferenciado: o Seminario era destinado a educacao de meninos orfaos, enquanto o Colegio 

seria freqiientado pelos filhos das familias abastadas da corte ou fora dela. 

Os politicos na decada de 1837 viam a necessidade de criar uma instituicao como o 

Colegio Pedro I I , com o intuito de contribuir para a construcao do Estado Nacional com o 

objetivo de formar esses jovens da elite que seriam os futuros governantes do pais. 

No Periodo Regencial, foi constatado que a educacao brasileira vivia num deficit 

muito grande. Era grande o numero de analfabetos e, nesse caso, nao poderiam entender as 

questoes publicas do dia-a-dia devido ao fato de nao saberem ler. 

Estudo feito por Alzenira Francisca, para ingressar no Colegio Pedro I I existiam 

algumas prerrogativas aos alunos, nao poderiam ter menos de oito e mais que doze anos, 
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quando muito caso contrario era necessario uma licenca especial do governo; tinha que saber 

ler, escrever, contar, as quatro operacoes de Aritmetica; ter bom comportamento das Escolas 

por onde estudou; um despacho de admissao dado pelo Reitor; e, caso o aluno interno teria 

que ser vacinado. 

Nos primeiros anos de funcionamento do Colegio Pedro II o ingresso dos professores 

que ali ministravam as aulas era feito pelo Governo Imperial, especialmente pelo Ministro e 

Reitor, e nao por concursos. Segundo Alzenira Francisca os primeiros professores foram 

indicados pelo ministro Vasconcelos. 

Aos alunos eram destinados alguns regulamentos: uma vez por mes faziam um 

exame para avaliar seus conhecimentos na frente de seus professores, Reitor e Vice-Reitor, a 

lista com os nomes dos que se destacaram era afixada a parede e os seis primeiros teriam 

assento no banco de honra do Colegio. As matriculas no colegio seriam feitas por serie e nao 

por disciplina. Segundo Alzenira Francisca, de acordo com o (REGULAMENTO de 1838 em 

sua pagina 120) as materias seriam distribuidas ao longo de oito aulas e deveriam ser 

cumpridas no mesmo periodo planejado. O aluno que reprovasse por duas vezes seria expulso 

do Colegio, dando espaco a outros alunos que se submetessem ao exame para ingresso. 

O principal objetivo do Colegio era desestruturar a hegemonia das aulas avulsas ou 

"aulas regias" na Municipalidade da Corte e corrigir a fragmentacao existente no sistema de 

ensino secundario (MOISES, 2007, p. 28). 

Foram muitas as criticas no que diz respeito a criacao desse Colegio. Componentes 

de jornais comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aurora Fluminense destacavam que o Colegio mesmo sendo publico, so 

quern tinha direito de estudar nele era filhos de medicos, comerciantes, politicos, ou seja, os 

filhos da elite como ja foi mencionado anteriormente. 

O Colegio Pedro II passou a ministrar aulas organizadas, substituindo as aulas 

"avulsas" como era no Seminario Sao Joaquim que tinha como objetivo formar tecnicos. 

Os professores tinham que ministrar nao somente aula no ensino das Letras e das 

Ciencias aos alunos, era tambem necessario lembrar-se dos nossos deveres com Deus, Pais, 

Patria e Governo. 

De acordo com a analise de Vera Lucia Cabana Queiroz de Andrade, segundo 

Alzenira Francisca, o Colegio Pedro II foi uma instituicao digna de apreco e apontada como a 

primeira a trazer alguma organizacao ao ensino secundario no final da decada de 1830. A 

criacao do Colegio foi um dos instrumentos utilizados para a concretizacao do projeto 

civilizatorio da monarquia brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNI VfcRSlDAUE F E DE RAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Eram varias as proibicoes do Colegio Pedro I I para os alunos. Art. 102. Nenhuma 

mulher podera residir em contato com os Alunos (REGULAMENTO, 1838, p . l 17) (MOISES, 

2007, p. 60). 

No antigo Seminario Sao Joaquim, as aulas aos alunos orfaos eram tecnicas -

destinadas a formar tecnicos. No Colegio Pedro I I , com o ensino secundario, foram inseridas 

novas disciplinas dentre elas o Grego e o Latim alem de outras disciplinas humanisticas. 

O Art. 3.° fixa as disciplinas que seriam ensinadas: lingua latina, grega, francesa, 

inglesa, retorica, os principios de Geografia, Historia, Filosofia, Zoologia, 

Mineralogia, Botanica, Quimica, Fisica, Aritmetica, Algebra, Geometria e 

Astronomia. Esse conjunto de conhecimentos, que seria ministrado na instituicao, 

dava a visao de um ensino que pretendia nao so suprir a formacao humanistica, mas, 

alem disso, ir ao encontro das necessidades modernas. O ensino das linguas, 

francesa e inglesa, a inclusao de disciplinas de carater cientifico, como Astronomia e 

Botanica, e as de cunho matematico atestam essa preocupacao. Isso indica que, 

apesar de o Colegio Pedro I I ser um estabelecimento publico, nao era gratuito, visto 

que o aluno deveria despender uma quantia para se manter no educandario. 

(MOISES, 2007, p. 39) 

Um dado interessante e que o grau de bacharel em letras do Colegio Pedro I I , 

segundo Haidar dava o direito de matricular-se em cursos superiores sem a necessidade de 

fazerem exames. Isso acarretou revoltas por parte de outras instituicoes de ensino como, por 

exemplo, os liceus provincials que nao dispunha desse privilegio, os alunos que la estudavam 

teriam que fazer novos exames para o ingresso em academias. 

Observa-se, pois, que a fundacao do Colegio Pedro I I foi de suma importancia para a 

educacao secundaria no Brasil. A sua implantacao ocorreu em prejuizo do entao seminario 

Sao Joaquim que trabalhava apenas junto aos orfaos. No entanto, a atuacao do colegio fez-se 

em beneficio total das elites politicas de entao o que contrariava prontamente a escola anterior 

que era dedicada a orfaos. Apesar de reconhecer a importancia e o merito do colegio deve-se 

ressaltar, contudo, que ele contribuiu para elitizacao do ensino a epoca. Outro dado 

interessante e que o Colegio mesmo sendo publico era rarissimo aluno pobre la estudar, o que 

se via era filhos de politicos e da elite. 

Voltado para as elites e classes dominantes, o colegio Pedro I I nao proporcionou 

maiores oportunidades para a mulher. Pelos estudos que foram feitos percebe-se a ausencia do 

"sexo fragil" no seu corpo discente. Sequer entre os docentes se destaca a presenca feminina. 

Contudo, podemos concluir que o colegio nao passou de um mero reprodutor da ideologia 

machista dominante. Ressalte-se que nao estamos analisando o merito da sua contribuicao 

intelectual ao desenvolvimento da capital do Rio de Janeiro e provincias proximas. 

Certamente sua producao foi grande e sua importancia ainda maior, vez que todos os colegios 



24 

oficiais publicos fundados a partir de entao em varias provincias do Brasil o tiveram como 

modelo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. O IHGB 

A historia no seculo XIX passa a ganhar foros de cientificidade ao passo que a 

disciplina comeca a conquistar definitivamente os espacos da universidade. No crescente 

sentimento nacionalista buscando no passado fatos para exacerbar a grandeza da patria foi 

fundado o IHGB. 

[...] Com a historia, e possivel aprender de forma a nao se comprometer a marcha do 

progresso social, Historia vista segundo sua instrumentalidade para a compreensao do 

presente e encaminhamento do futuro, principios tao caros tambem aqueles que no 

Brasil se lancaram a tarefa de escrever uma historia nacional. ( G U I M A R A E S , 1988, 

p. 9) 1 

Com o objetivo de organizar a historia e a geografia como tambem desenvolver o 

progresso do pais criando uma identidade propria, em 21de outubro de 1838, foi criado no Rio 

de Janeiro capital do imperio brasileiro o Instituto Historico e Geografico Brasileiro (IHGB), 

inspirado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Instituto Historique de Paris, fundado em 1834. 

A ideia veio da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional (Sain) criada desde 

1827, tendo como principals mentores o Conego Januario da Cunha Barbosa e o coronel 

Raimundo Jose da Cunha Mattos e foi composto de clerigos, politicos, militares, dentre outros 

profissionais sob a protecao do Imperador D. Pedro I I . Era um orgao restrito a elite. Com o 

espirito iluminista no intuito de incentivar o progresso brasileiro. Emborfc criado por iniciativa 

da Sain, o instituto se organiza administrativamente independentemente daquela instituicao. 

(GUIMARAES, 1988, p. 4). 2 

Figuras importantes da elite economica do Rio de Janeiro logo se associaram. Desde 

sua criacao o IHGB foi protegido pelo imperador D. Pedro I I , que o ajudava financeiramente. 

A partir de 1840 o Imperador, alem de participar frequentemente de suas sessoes, tornou-se o 

grande incentivador da instituicao. 

Diante de uma sociedade excludente, o IHGB tenta criar uma "nacao brasileira" 

definindo tambem o "outro" (indios e negros), pois o conceito de "nacao" era eminentemente 

1 A paginacao referente ao trabalho de Guimaraes e o que se extraiu de uma contagem manual ja que o texto em 

si nao apresenta uma numeracao de pagina eficaz. O "manuscrito", entretanto, indica que o texto foi 

publicado entre a pagina 5 e 27. 
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dedicado a raca branca. O IHGB, de inicio, pretende manter relacoes com instiruicoes 

congeneres tanto nacionais quanto internacionais. 

Foram pensadas varias ideias para o IHGB. Dentre elas foi a de transformar o 

Instituto em centro autorizado para a producao do discurso sobre o Brasil. Em 1842, surge 

outro pensamento em tornar obrigatorio depositar na sua biblioteca tudo que fosse publicado 

no Brasil. 

A inauguracao do instituto se deu em 15 de dezembro de 1849, com novas 

instalacoes no Paco Imperial da cidade. A partir desse momento o imperador D. Pedro I I 

passa a ser mais atuante no estabelecimento durante as reunioes contribuindo para a 

construcao de um monarca esclarecido e amigo das letras. Essas reunioes nas quais o 

imperador freqiientava representou uma aproximacao maior do instituto com o Estado 

Imperial. D. Pedro I I so faltava nas reunioes quando precisava viajar. Nessa temporada o 

instituto passa a dar prioridade a producao de trabalhos ineditos nos campos da historia, 

geografia e etnologia (GUIMARAES, 1988, p. 7). 3 

Embora nao claramente explicitado nos primeiros estatutos do I H G B , objetivo de 

escrever uma historia do Brasil esteve sempre presente. O instituto seria nas palavras 

de Januario da Cunha Barbosa, a luz a retirar a historia brasileira e seu escuro caos, 

superando uma epoca percebida e vivida como necessitada de "Luz e Ordem" [...] 

( G U I M A R A E S , 1988, p. 10) 4 

Foi Varnhagen que enviou ao imperador D. Pedro I I uma carta descrevendo o que 

aspirava o instituto. Varnhagen nasceu em Sao Paulo, filho de um alemao que trabalhava de 

metalurgico no Brasil e de uma portuguesa. Morou apenas os primeiros cinco anos no Brasil 

indo embora para Portugal. Em 1840 retorna ao Brasil e em 1841 entra para o IHGB, como 

primeiro-secretario. Em 1841 ganhou a nacionalidade brasileira. Francisco Adolfo de 

Varnhagen e tido como "Herodoto brasileiro", por ter fundado a historia do Brasil 

O imperador foi o protetor de Varnhagen, oferecendo-lhes os recursos para sua obra. 

O jovem imperador, alias, precisava muito da historia e dos historiadores. Em 

1838/39, pouco antes de ocupar antecipadamente o trono, fora criado o Instituto 

Historico e Geografico Brasileiro, que foi de uma importancia capital para a 

constituicao da historia brasileira. Ate 1931-33, o I H G B exercera uma grande 

influencia e sera o unico centro de estudos historicos do Brasil. (REIS, 2001, p. 25) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T d D E CAMPINA GRAND* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Primeiro Varnhagen organizou um livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia do Brasil, a partir de uma pesquisa 

com documentos sendo ele o fundador da pesquisa metodica. No livro, ele descreveu o que 

existia no territorio brasileiro. 

Apesar de Varnhagen ter publicado Historia do Brasil, obra de grande valor, houve 

criticos dentre eles o erudito, anti-monarca e anti-portugues Capistrano de Abreu. Capistrano 

afirma que Varnhagen escreveu coisas do Brasil que nao eram concretos, ou seja, baseou-se 

em relatos de cronistas. 

Segundo Jose Carlos Reis o novo territorio precisava reconhecer-se geograficamente 

e historicamente. No que tange a geografia trabalharia em questoes de situar as cidades, vilas, 

serras, rios, climas, minerios, fauna etc. Historicamente, baseando-se no modelo frances 

procurou incentivar os estudos historicos, eternizar os fatos memoraveis da patria dentre 

outros. 

O grupo do IHGB estava dividido em 50 membros sendo distribuidos 25 da area de 

geografia e 25 na area de historia com socios brasileiros e estrangeiros. O instituto tinha a 

protecao de D. Pedro I I ajudando financeiramente. No IHGB havia projetos como viagens 

para exploracao, pesquisa e coleta de materials em arquivos estrangeiros. E a partir do IHGB 

que comeca a pensar a historia o Brasil. 

"Coerente com o objetivo a que se propos, de esbocar o quadro na nacao, o I H G B 

incentivara ainda viagens e excursoes pelo interior do Brasil , na expectativa de que 

venha a ser coletado material que subsidie a escrita da historia nacional -

particularmente material referente aos diversos grupos indigenas - e que possibilite 

o avanco no caminho da identificacao do Brasil [ . . . ] " ( G U I M A R A E S , 2001, p.17) 5 

O imperador assim discursou: 

Sem duvida senhores, que a vossa publicacao trimestral tem prestado valiosos 

servicos, mostrando ao velho mundo o apreco que tambem no novo merece as 

aplicacoes da inteligencia; mas para que esse alvo se atinja perfeitamente, e de mister 

que nao so reunais os trabalhos das geracoes passadas, ao que vos tendes dedicado 

quase que unicamente, como tambem pelos vossos proprios, torneis aquela a que 

pertenco digna realmente dos elogios da posteridade: nao d iv id i pois as vossas forcas, 

o amor da ciencia e exclus ive e concorrendo todos unidos para tao nobre, u t i l , j a 

di f ic i l empresa, erijamos assim um padrao de gloria a civilizacao da nossa patria. (...) 

Congratulando-me desde j a convosco pelas felizes conseqiiencias do empenho, que 

contrais, reunindo-vos em meu palacio, recomendo ao vosso presidente que me 

informe sempre da marcha das comissoes, assim como me apresente, quando lhe 

ordenar, uma lista, que espero sera a geral, dos socios que bem cumprem com os seus 

deveres; comprazendo-me alias em verificar por m i m proprio os vossos esforcos todas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERtMDADE FEDERAI 

DECAMPINA GRANDE 
O n r i t nnta 1 -fcNTRODEFORMACAODF PROFESS 
U p . Cl l . noia 1 . 3IBU0TECA SFTORlAi 



27 

as vezes que tiver a satisfacao de toniar parte em vossas lucubracoes. ( G U I M A R A E S , 

apud Revista I H G B 1849, 2001, p. 7-8) 6 

Dos 27 intelectuais fundadores do IHGB percebe-se que parte pertencia a uma 

geracao nascida ainda em Portugal, vinda para o Brasil na esteira das transformacoes 

produzidas na Europa em virtude da invasao napoleonica a Peninsula lberica como afirma 

Manoel Luis Salgado Guimaraes. A maioria deles atuava em fun9oes de Estado. 

Mesmo sendo Varnhagen o "Herodoto brasileiro", nossa historia come9a a ser escrita 

por um estrangeiro. Em 1840, o IHGB, fez um "concurso" para quern elaborasse a melhor 

forma para escrever a historia do Brasil. O melhor texto foi do alemao Karl Friedrich Philippi 

von Martius em sua monografia intituladazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Como se deve escrever a historia do BrasiV 

publicada na revista do IHGB, em 1845. O texto dele era o ideal para fazer a historia do 

Brasil por ele se preocupar em fazer o estudo das tres ra$as humanas formadoras do territorio 

nacional brasileiro - (indio, negro e o branco - civilizador) 

Von Martius, trata em sua obra das tres ra9as acima descritas. Ele inicia dando valor 

aos estudos relativos aos indios. Ao negro ele dedica poucas paginas e ainda diz que o mesmo 

trouxe atraso alegando que sem a sua presen9a o Brasil teria tido um desenvolvimento melhor, 

o negro impediu o processo de civiliza9ao. Karl Friedrich Philippi von Martius, enfatizando a 

mescla de ra9as que singularizava o Brasil, embora privilegiando a ra9a branca, considera que 

o historiador do Brasil devera fazer uma historia da unidade brasileira. A historia do Brasil 

devera ser centralizada no imperador (REIS, 2001, p. 31). 

Mediante essas informa9oes podemos concluir que o IHGB foi criado com o intuito 

de criar uma identidade propria para o Brasil e teve como protetor o imperador D. Pedro I I 

atendendo aos pedidos do "Herodoto do Brasil" Francisco Adolfo de Varnhagen o grande 

incentivador do instituto. 

Apesar da indiscutivel produ9§o bibliografica, dos estudos realizados, de sua 

importancia para melhoria intelectual do Brasil no Segundo Reinado, o IHGB a exemplo do 

que ja ocorrera com Colegio Pedro I I nao ofereceu oportunidades para uma evolu9ao da 

presen9a da mulher em seus quadros, na sua produ9ao intelectual, no pensamento dominante a 

epoca. Na verdade, foi tambem com raras exce9oes um reprodutor da ideologia das classes 

dominantes do momento. A mulher continuou restando cuidar dos filhos, do esposo, do lar e 

quando havia condi9oes, algumas aulas de piano, de pintura e em alguns momentos o acesso a 

algumas pe9as de teatro e saraus estes quando promovidos pela corte. 

6 Idem. p. 1. 
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CAPITULO II 

G E N E S E DO POVO B R A S I L E I R O 

2.1. O descobrimento do Brasil 

O "descobrimento" do Brasil esta intrinsecamente ligado ao modelo da politica 

mercantilista moderna adotada pelo governo de Portugal. Quando Vasco da Gama retomou a 

Portugal apos descobrir as Indias levando grande quantidade de especiarias e outras riquezas, 

D. Manoel preparou a mais poderosa esquadra para garantir o dominio das especiarias. O 

comando ficou com Pedro Alvares Cabral. Contava a armada com dez naus, duas caravelas e 

1500 homens, entre eles Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho, Sancho de Tovar e outros 

marinheiros experimentados, zarpando a 8 de marco de 1500 do Tejo e chegando as terras 

brasileiras no dia 22 de abril do mesmo ano. 

Chegaram a regiao de Porto Seguro, no dia 2 de maio, a esquadra seguiu seu destino. 

E logo depois foi enviada ao imperio portugues uma nau levando a carta de Caminha, 

considerado por alguns estudiosos, ate hoje, como um dos primeiros documentos sobre a 

Terra Nova. 

A Carta de Pero Vaz de Caminha e considerada o "Registro de Nascimento" das 

terras brasileiras. Foi a partir dela que comecou a exploracao da terra, pois nela continha as 

informacoes de tudo o que aqui existia. Os lusitanos no primeiro contato com indios ficaram 

impressionados com aquela gente andando nus, os homens em sua maioria com os "beicos" 

furados e pintados, as femeas com os cabelos bonitos e bem cuidados, pardos, avermelhados 

com penas sobre a cabeca andando sempre juntos homens e mulheres, ou seja, acharam aquilo 

tudo muito estranho. 

Caminha relata na carta tudo o que viu, ouviu e o que imaginou ter visto nas terras 

brasileiras, inclusive no que se refere a abundancia da agua e da terra fertil. Para ele, tudo que 

se plantasse daria e, que nela podia existir varios tipos de metais, vale salientar que a 

motivacao maior dos Portugueses era com o comercio das especiarias e com os metais 

preciosos sintetizada na politica mercantilista da epoca. 

O capitao, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com 

um colar de ouro mui grande no pescoco, e aos pes uma alcatifa por estrado. Sancho 

de Tovar, Simao de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nos outros que aqui 

na nau com ele vamos, sentados no chao, pela alcatifa. Acenderam-se tochas. 

Entraram. Mas nao fizeram sinal de cortesia nem de falar ao Capitao nem a 
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ninguem. Porem, um deles pos o olho no colar do Capitao, e comecou de acenar 

com a mao para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia 

ouro. Tambem olhou para um castical de prata, e assim mesmo acenava para a terra 

e novamente para o castigal como se la tambem houvesse prata. ( C A M I N H A ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 0 0 2 , 

p. 96) 

Apos o descobrimento do Brasil, as terras brasileiras comecaram a ser exploradas em 

forma de arrendamento. Isto porque a preocupacao inicial dos Portugueses foi com o rendoso 

comercio com as Indias. Somente a partir de 1530, quando aumentou a cobica de estrangeiros 

principalmente franceses e que Portugal deu inicio a colonizacao atraves de uma expedicao 

comandada por Martin Afonso e em 1534 a criacao das capitanias hereditarias. 

Posteriormente, o rei de Portugal resolveu unificar a administracao brasileira criando o 

governo geral. 

Segundo Thomas Skidmore, podemos explicar a historia colonial brasileira a partir 

do primeiro contato dos Portugueses com os nativos, importacao forcada de milhoes de 

africanos, criacao de uma sociedade multirracial, consolidacao e expansao do territorio sob 

dominio portugues. 

O Brasil criou, sob uma fachada de harmonia, uma sociedade contraditoria. As 

contradicoes tern varias fontes. Elas sao um produto da miscigenacao de povos -

indigenas, europeus e africanos - e da cultura derivada dos Portugueses que mantem 

o Brasil unido. As contradicoes sao tambem produzidas por promessas passadas de 

oportunidade, que sao negadas pelas realidades presentes de discriminacao, 

violencia e pobreza generalizada [...] ( S K I D M O R E , 1998, p. 15) 

Achando-se superiores aos nativos, os Portugueses tacharam-nos de "selvagens" 

alegando a ausencia de formacao educacional e religiosa (catolica). 

A partir da politica adotada por Portugal para estabelecer dominio sobre o Brasil, 

tivemos a insercao de dois novos tipos sociais: o branco e o negro, estes mais os nativos 

tornaram a sociedade brasileira mestica dando origem ao mameluco (filho de Portugueses 

brancos com indias) como tambem os mulatos (filhos de Portugueses brancos com africanas). 

Essa sociedade multirracial vivia como nao poderia deixar de ser o preconceito. Os mesticos 

eram considerados de pouca relevancia ficando apenas acima dos escravos. Mulheres desse 

segmento social geralmente tornavam-se vendedoras ambulantes, especializando-se na venda 

de todo tipo de comida (SKIDMORE, 1998, p. 42). 

De inicio no Brasil o trabalho era indigena. Todavia, em conseqiiencia dos nativos 

nao serem afeitos ao trabalho agricola e ao sedentarismo por eles determinado sua producao 

era pequena, isto obrigou os Portugueses a importarem mao-de-obra africana. Assim teve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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inicio uma corrida imigratoria possibilitando que milhoes de escravos ao longo do seculo a 

portassem a America Portuguesa e outras a possessoes lusitanas. 

E m 1580 os Portugueses importavam mais de 2 m i l escravos africanos por ano para 

trabalhar nas plantacoes de acucar no Nordeste brasileiro. Assim comecou o 

comercio de escravos no Brasil, que prosseguiu ate 1850 a um custo humano 

chocante. As condicoes a bordo dos navios eram indescritivelmente ruins e as 

doencas proliferavam. Era comum mais da metade da carga de escravos morrer no 

caminho, uma historia tragica que se repetiu durante todo o comercio de escravos no 

Atlantico [...] O Brasil recebeu mais escravos africanos (pelo menos 3,65 milhoes, e 

algumas estimativas sao consideravelmente mais altas) no total de qualquer outra 

regiao nas Americas. Em conseqiiencia, atualmente tern a maior populacao de 

descendentes de africanos que qualquer pais fora da propria Africa. ( S K I D M O R E , 

1998, p. 33) 

Ao estudarmos a economia colonial brasileira apos o inicio da colonizacao 

observamos que era ciclica, vez que, voltada para o mercado externo, sempre teve um produto 

preponderante na producao. A area em que se desenvolveu a cana-de-acucar foi na zona da 

mata. Essa regiao estende-se em uma faixa litoranea do Rio Grande do Norte ao Reconcavo 

Baiano, o solo e de terra preta, denominada Massape, de grande fertilidade. Os holandeses 

(Flamengos) entraram com o capital nesse empreendimento, ficando, naturalmente, com a 

maior parte dos lucres. Os Flamengos controlavam o transporte, refino e distribuicao do 

acucar. Amsterda era o centro da poderosa burguesia flamenga. 

De la saia o capital que Portugal aplicava no transporte de colonos, equipamentos nas 

montagens dos engenhos e no fornecimento de escravos africanos. Como a metropole nao 

tinha um excedente demografico, tornava-se dificil a instalacao do trabalho assalariado. Alem 

disso, existiam farturas de terras no Brasil. Se o trabalho fosse livre, desenvolver-se-ia um 

sistema minifundiario (pequena propriedade), e isto era contra o colonizador portugues de 

origem e formacao aristocratica (BASTOS e SILVA, 1976, p. 38). 

O ouro, produto de maior interesse dos lusitanos, so foi explorado em meados do 

seculo X V I I I na regiao de Minas Gerais. Nesse contexto, o centro economico passa do 

Nordeste para o Sudeste. O trabalho continua sendo escravo vindo da Africa. Com o intuito de 

obter mais lucre a Coroa Portuguesa cria uma serie de impostos e taxas com a exploracao do 

ouro no Brasil. 

Skidmore relata que no seculo X V I os escravos que foram trazidos para o Brasil 

eram da Senegambia. Ja no seculo X V I I era mais comum a vinda de escravos das regioes de 

Angola e do Congo. 

Esses escravos nao so trabalhavam nas lavouras. Eles labutavam na criacao de gado, 

na regiao de Minas Gerais e na cultura extrativista da Bacia Amazonica como tambem na 
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construcao e nos servicos domesticos. Gilberto Freyre citado em Skidmore afirma que ha uma 

diferenca em se tratando dos escravos domesticos e os do campo, os primeiros tinham mais 

liberdade e maiores privilegios. Mas ambos trabalhavam sobre pressao dos senhores ou 

autoridades do Estado. Os escravos na epoca da colheita eram maltratados trabalhando de sol 

a sol. Existiram casos de fazendeiros que por "ofensas insignificantes jogavam vivos seus 

escravos na fomalha, ou os matavam de varias maneiras barbaras e desumanas" 

(SKIDMORE, 1998, p. 34). 

Muitos escravos para terem sua liberdade, sabotaram maquinas, escapavam para o 

interior, outros formavam comunidades de foragidos chamados quilombos. No Brasil o mais 

famoso foi o dos Palmares localizado no estado de Alagoas, tendo como lider Zumbi. 

Mesmo com a resistencia e as constantes fugas dos escravos, os Portugueses 

entendiam que a escravidao continuava sendo essencial ao future do pais. 

Em 1830, o Brasil era a maior economia de escravos do mundo, com mais escravos 

do que pessoas livres (SKIDMORE, 1998, p. 78). A situacao de vida deles era precaria. Havia 

mais escravos do que escravas, nesse caso, reduzindo a reproducao. 

O comercio de escravos durou muito tempo no Brasil vindo a ser proibido em 1850 

com a lei Eusebio de Queiroz. O jesuita Antonil citado em Thomas Skidmore afirma que essa 

proibicao nao foi favoravel para o pais, pois os escravos eram "os pes e as maos" do Brasil e 

com a proibicao do Trafico Negreiro dificultou a vida dos fazendeiros reduzindo a economia. 

A abolicao ocorreu quase quatro decadas depois em 1888 com a Lei Aurea, assinada pela 

princesa Isabel. 

Nesse sentido, os escravos africanos nao so deixaram resultados no que diz respeito 

ao trabalho. Eles tambem influenciaram na culinaria, na musica e, principalmente, nos valores 

multirraciais brasileiras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Imigrantes 

Com o passar dos tempos, novos personagens foram sendo inseridos no enredo de 

nossa historia. Foram chegando estrangeiros de varias partes do mundo como suicos, 

espanhois, italianos, alemaes, holandeses, eslavos, coreanos, japoneses dentre outros. Vale 

destacar que eles ficaram em regioes distintas. 

O processo imigratorio se deu na decada de 1530 com os Portugueses, que vieram 

iniciar o processo do plantio da cana-de-acucar no Nordeste. A imigracao teve maior 
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intensificacao com a chegada da Corte ao Brasil em 1808. A ascensao do cafe tambem foi 

outro fator que incentivou a vinda deles ao pais. 

Com o fim da escravidao, o Brasil passou a receber uma onda dramatica de 

imigrantes influenciados pelos ricos fazendeiros de cafe de Sao Paulo. De inicio o maior 

numero era vindo da Italia seguido de Portugal. 

Durante a onda de imigracao para o Brasil que se seguiu a abolicao, o maior numero 

vinha da Italia, o segundo maior de Portugal, seguido pela Espanha. Essas origens 

nacionais teriam implicacdes interessantes para o futuro da sociedade brasileira. 

Primeiro, esses imigrantes eram facilmente assimilados pela sociedade e cultura 

brasileiras. Sua lingua, quando nao o portugues, eram proximas a ele, como o eram 

suas culturas. Por outro lado, eles nao eram os fazendeiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yeomen anglo-saxoes a 

quern os incentivadores da imigracao pareciam frequentemente favorecer. Ao 

contrario, os espanhois e italianos vinham do mesmo ethos mediterraneo que os 

Portugueses. ( S K I D M O R E , 1998, p. 105) 

Os imigrantes, segundo Skidmore, ficavam em sua maioria em Sao Paulo. Alguns 

iam para o Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estrangeiros eram em sua 

maioria da Italia, Alemanha e alguns europeus orientals. Na decada de 1908, chegam 

imigrantes japoneses instalando-se em Sao Paulo e Parana. Muitos desses se tornaram 

agricultores bem-sucedidos. 

Era vasto o campo de atuacao dos estrangeiros. Atuavam no setor agricola, textil e 

metalurgico. Nao se pode negar que a entrada desses estrangeiros contribuiu para o 

desenvolvimento do Brasil no seculo XIX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Mulheres brancas 

Segundo Gilberto Freire, no inicio da colonizacao a sociedade brasileira era 

patriarcal e as mulheres brancas eram tratadas como submissas aos esposos e as escravas 

suspeitas de atrair a atencao dos maridos. 

A estrutura social no seculo X V I , de acordo com Thomas Skidmore, foi assim 

estabelecida: no topo estavam os homens brancos de ascendencia portuguesa, tipicamente 

proprietaries de terras. Suas esposas, filhos e filhas brancas estavam estritamente 

subordinados aos seus maridos, pais ou patriarcas. 

A mulher no Brasil colonia sofreu muito com a visao medieval de inferioridade 

feminina. Para os homens da epoca, o lugar da mulher deveria ser no mundo privado (no lar) 

cuidando da casa, dos filhos e subordinada ao marido sendo exclusas de qualquer atividade 

publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O perfil da mulher esteve voltado para a relacao apenas familiar. As mulheres 

prestaram bons servicos aos seus senhores, ate o uso da sexualidade, pois certamente a falta 

de mulheres brancas para o casamento e as dificuldades pela Igreja ao casamento inter-racial, 

fizeram delas excelentes amantes. 

Mulheres brancas casaveis estavam continuamente em falta, o que dava aos homens 

brancos a desculpa para tomar uma india, africana ou mestica como parceira, amante 

e muitas vezes mae de seus filhos, no que eram atacados pelos missionaries. A 

correspondencia dos jesuitas revelava uma virtual obsessao com as mudancas 

eroticas dos colonos. ( S K I D M O R E , 1998, p. 40) 

As esposas legitimas dos senhores (as sinhas) alem de cuidarem dos filhos legitimos 

eram obrigadas a conviverem com os filhos de seus esposos com outras mulheres (as 

escravas). 

As mulheres ricas durante o periodo colonial, segundo Miridan Knox Falci, nao iam 

a missa a nao ser acompanhas por um ou dois de seus escravos. Eram poucas suas atividades 

fora do lar. Cuidavam da educacao dos filhos e do bem estar dos maridos. Eram restritas ao 

"regime domestico da casa", que consistia em administrar os escravos, arranjar uma caixa de 

roupas, coser uma camisa e tratar de seus enfeites. A mulher de elite tinha o papel de adotar 

regras alem de vigiar a castidade dos filhos, cuidava tambem do comportamento da prole. 

Tinham tempo livre para se dedicarem a leitura, aula de piano, danca, bordado e costura, ou 

seja, dedicavam-se a diversas atividades. 

No Brasil colonial, era diferente modo de se vestir como tambem os aderecos 

utilizados pelas mulheres: mulheres ricas (sinhas) e mulheres pobres. As escravas 

pertencentes aos ricos, que por ufania faziam questao de vesti-las bem. 

O tecido e a forma do vestido indicavam o mundo em que vivia a mulher: as abastadas 

exibiam sedas, veludos, serafinas, cassa, filos, debruados de ouro e prata, musselinas; as 

pobres contentavam-se com raxa de algodao, baeta negra, picote, xales baratos e pouca 

coisa mais; as escravas estavam limitadas a uma saia de chita, riscado ou zuarte, uma 

camisa de cassa grossa ou vestido de linho, ganga ou baeta. A lem de chapeus variados, as 

mulheres ricas caprichavam no penteado. Nuno Marques Pereira afirma que em sua 

juventude, quando era ainda "bem rapaz" (ele nasceu em 1652), a moda "pata" impunha o 

cabelo armado com arames; segundo ele, essas armacoes foram crescendo tanto, "que para 

poder entrar uma mulher com enfeite nas igrejas eram necessario que estivessem as portas 

desimpedidas de gente". Nao seria o caso das mulheres pobres que, na observacao do 

marques de Lavradio, em 1768, andavam pelas ruas de Salvador "quase nuas a pouco mais 

de meia cintura para cima, e porque as camisas sao feitas em tal desgarre que o ombro e 

peito daquela parte e necessario que ande aparecendo todo". ( A R A U J O , 2007, p. 54-55) 

Percebe-se que as mulheres pobres nao se preocupavam com seu modo de vestir 

quando saiam as ruas, enquanto que as ricas andavam muito bem vestidas e penteadas. Para o 
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padre Jose de Anchieta, segundo Emanuel Araujo, as mulheres da colonia "vestiam muitas 

sedas ejoias". 

Conforme relata Miridan Knox Falci, as mulheres menos favorecidas: viuvas e 

pobres faziam doce por encomenda, davam aula de piano, faziam arranjos etc. Essas 

atividades nao eram bem vistas ja que na epoca nao era necessario a mulher ganhar dinheiro. 

As mais pobres eram costureiras, rendeiras e tambem trabalhavam na roca. As escravas 

trabalhavam mais no rocado, e eram aproveitadas para outras tarefas. Comecavam trabalhar 

logo cedo devido a escassez de escravos, eram obrigadas a fazerem um pouco de tudo. 

Quanto ao casamento, era diferenciado o da moca pobre e da rica. O da senhorita 

pobre nao era arranjado e nem envolvia dotes. A uniao entre homem e mulher tinha valor 

mesmo nao tendo as mesmas conotacoes dos ricos. 

N o caso do nordeste colonial, especialmente em se tratando de mulheres brancas ou 

de familias importantes, a tirania dos pais de que nos fala Gilberto Freyre, talvez 

fosse mesmo capaz de afastar meninas e mocas do convivio dos rapazes, a 

virgindade sendo um atributo mais que relevante para arranjar o casamento das 

filhas. Deleitando-se entre si quando mocas, a verdade e que o grande objetivo das 

mulheres era mesmo casar. Depois de casadas, deixariam os amores proibidos da 

juventude. E assim ocorreram com a maioria das mulheres que confessaram ter 

experiencias homoeroticas antes do casamento. ( A R A U J O , 2007, p. 126-127) 

As mulheres gravidas (guaranis) nao comiam carne de animal cujas caracteristicas 

pudessem ter influencia nefasta no desenvolvimento e no aspecto fisico da crianca. As 

mulheres brasileiras tinham enormes cuidados para com seus filhos como afirma Ronald 

Raminelli: 

Algumas praticas magicas eram empregadas pelas mulheres ao longo da 

educacao dos filhos. Nos momentos de choro continuo, as maes punham 

algodao, penas ou madeira sobre a cabeca dos pequenos. O cronista Cardim 

conta que, para ajudar no crescimento, elas colocavam os recem-nascidos na 

palma da mao, massageando-os fortemente. Os filhos eram amamentados 

durante um ano e meio e, neste periodo, eram transportados em pedacos de pano 

conhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA typoia ou typyia. Mesmo trabalhando nas rocas, as maes nao se 

apartavam dos filhos: carregavam as criancas nas costas ou encaixavam-nas nos 

quadris. ( R A M I N E L L I , 2007, p. 14) 

No que diz respeito ao comportamento, as mulheres desde a colonia ja praticavam 

adulterio. Alguns padres temiam que elas fossem a igreja para trairem seus esposos com eles, 

mas elas preferiam os viajantes. 

Ao cometerem adulterio as mulheres seriam punidas como afirma Skidmore: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desse modo, o Brasil colonial herdou a posicao inferior que a sociedade portuguesa 

relegara as mulheres excluindo-as de qualquer papel publico, estatal ou eclesiastico. 

U m decreto em particular dava poder ao marido para, no caso de descoberta (ou 

suspeita) de adulterio, matar a esposa e o adultero. O que e fascinante e a clausula 

desse decreto: "Achando o homem casado sua mulher em adulterio, licitamente 

podera matar assim a ela como ao adultero, salvo se o marido for peao e o adultero 

Fidalgo, ou nosso Desembargador, ou pessoa de maior qualidade". ( S K I D M O R E , 

1998, p. 40) 

A Igreja tambem perseguiu as mulheres, pois, elas na ausencia de medicos e 

cirurgioes atuaram com seus conhecimentos informais de como tratar do proprio corpo. Esse 

conhecimento era passado de mae para filha e, necessario para sobrevivencia de costumes e 

das tradicoes femininas. Com suas palavras e ervas magicas as benzedeiras e as curandeiras 

ficaram na mira da Igreja. Para ela essas praticas eram coisa satanica. 

Aplicar alguns remedios aos enfermos curando com ervas e raizes que suas 

experiencias lhes administram, as quais sao toleradas pelas justicas pela pemiria 

e falta de medicos e professores de medicina, aplicando ervas e raizes por 

ignorarem os remedios. ( D E L PRIORE, 2007, p. 81) 

Diante dessas informacoes, percebe-se que no Brasil colonia, existia antagonismos 

no que diz respeito as mulheres de elite com relacao as pobres, tanto no modo de vestir como 

nas atividades exercidas por elas. 

Nesse contexto, e pertinente ressaltar que o papel exercido pelo universo feminino 

durante os momentos aureos da nossa historia sempre foi de fundamental importancia, 

entretanto, a forma como a historia marginaliza a mulher esta intimamente ligada a visao 

paternalista, privilegiando nao a mulher em si, mas a visao que o homem exerce sobre ela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERfiM&ADE F E D E R A I 
D E CAMPfNA G R A N D t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- fc'MTROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0€zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FORMACAO OF PROFESS 

8 I P U 0 T E C A SETORIAL 

• 



36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO I I I 

O BRASIL INDEPENDENTE 

3.1. A Independencia e o Primeiro Rein a do 

A Inglaterra constituira-se no maior obice as penetra9oes imperialistas de Napoleao 

Bonaparte. Mister fazia-se derrota-la, para tanto, os estrategistas franceses imaginaram o 

bloqueio continental, especie de guerra indireta, que visa a desorganizar a economia inglesa. 

Fechar todo o velho continente as manufaturas inglesas, seu principal mercado - configura-se, 

sem duvida, a melhor solu9ao para impor a Europa toda a hegemonia francesa sem 

contesta9ao. Todavia, a dinamica da economia inglesa assentada em uma grande e solida 

estrutura fabril torna o bloqueio impraticavel: a Fran9a napoleonica militarizada nao dispSe de 

fundamentos economicos que lhe permitam ocupar a posi9ao economica inglesa, que a 

colocava como e o fundamental da economia mundial e, portanto, da Europa. 

Segundo o historiador Nelson Werneck Sodre: 

Na Europa, "a area mais vulneravel a penetracao britanica estava na Peninsula 

Iberica e particularmente, no reino de Portugal, tradicional aliado ingles e pais 

submetido a expansao comercial comandada por Londres. Assim em agosto de 1807, 

o governo de Lisboa recebia a nota franco-espanhola exigindo que Portugal 

declarasse guerra a Gra-Bretanha, fechasse seus portos aos ingleses, retirasse seu 

representante britanico de Lisboa, prendessem os suditos ingleses no pais e 

confiscasse seus bens". ( K O S H I B A e PEREIRA, 1984. p. 112) 

3.2. Politica e economia antes e depois D. Joao VI 

A politica economica que ocorre com D. Joao VI , relacionado ao comercio externo 

brasileiro, oscila entre a libera9ao e restri9oes de ordem mercantilista. O comercio livre 

interessa principalmente a camada senhorial, a burguesia inglesa e, de certa forma, ao proprio 

Estado portugues no momento sediado no Brasil. As restri9oes do mercantilismo por sua vez, 

sao de vivo interesse da burguesia colonialista de Portugal e, de certa forma, ao Estado 

Portugues Brasileiro. Contudo, nao conseguiram manter a pratica mercantilista na sua 

totalidade, nem fazer ado9ao integralmente do livre cambismo, que anularia toda 

fundamenta9ao do Estado colonizador, a politica economica de D. Joao V I tinha na verdade 

que expressar as contradi9oes ditadas pelas circunstancias historicas vividas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No estudo de Skidmore emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uma Historia do Brasil, a vinda da Corte para o Brasil 

nao foi uma decisao tomada repentinamente. Essa ideia ja havia sido discutida ha mais de 150 

anos. Em novembro de 1807 veio toda a Corte e mais de 10 mil cortesaos e agregados em 46 

navios, com quatro belonaves da Royal Navy para proteger a comitiva durante a viagem. 

A frota chegou a Salvador no li toral nordestino em Janeiro de 1808. A populacao 

baiana, em boa parte negra e mulata, saudou a chegada da corte com celebracoes. A 

realeza portuguesa ficou chocada com o quanto primit iva era a cidade, em particular 

com as acomodagoes, e nao perdeu tempo em confiscar as melhores casas da Bahia. 

Para os habitantes de Salvador a cena deve ter sido de fato bizarra: uma rainha 

louca, um regente obeso e milhares de cortesaos desalinhados e consternados com o 

novo mundo que viam diante de si depois de suntuosos palacios de Portugal. 

( S K I D M O R E , 1998, p. 57-58) 

Passando cerca de um mes na Bahia, em fevereiro a corte zarpa para o centro 

administrativo da colonia - Rio de Janeiro, onde o principe decidiu ficar. Chegando ao Rio se 

depararam com as mesmas condicoes de alojamento, mas, proeminentes habitantes do Rio 

ofertaram suas grandes casas e a corte de imediato aceitou. A corte ainda se deparou com 

muitos negros, mulatos e mesticos, maioria da populacao colonial. 

Logo que chega ao Brasil D. Joao V I e obrigado a tomar medidas que visam antes de 

qualquer coisa, a criacao de condicoes que possam viabilizar a sobrevivencia do Estado. A 

Abertura dos Portos ainda na Bahia em 1808 visava exatamente isso. E logo que chega ao Rio 

de Janeiro: 

Uma vez no Rio, o principe fundou um pequeno grupo de novas instituicoes, 

incluindo a Biblioteca Nacional, o Jardim Botanico, o Banco do Brasil e faculdades 

medicas na Bahia e no Rio de Janeiro. A Coroa tambem instalou as primeiras 

tipografias, libertando a colonia de seu longo isolamento intelectual. ( S K I D M O R E , 

1998, p. 58) 

Segundo Tomas Skidmore entre 1808 e 1822, com a chegada da Corte ao Brasil 

atraindo negocios e imigrantes, a populacao do Rio de Janeiro dobrou de 50 mil para 100 mil 

habitantes. Enquanto em Portugal os ricos insistiam no retorno da corte. 

No que se refere a economia colonial brasileira destacaram-se varios produtos, 

porem, o primeiro a ser explorado foi o pau-brasil como afirma Skidmore: 

A economia do Brasil colonial teve inicio, [...] como uma serie de postos comerciais 

toscamente construidos (conhecidos como feitorias) ao longo do litoral - de 

Pernambuco no norte a Sao Vicente (Sao Paulo atual) no sul. O pau-brasil foi a 

primeira principal exportacao dos colonos do Brasil, acompanhado por itens mais 

exoticos como papagaios e peles de animais. Em troca os Portugueses entregavam 

artigos basicos, como roupas e ferramentas. O pau-brasil apreciado por suas 

qualidades corantes, era uma mercadoria valorizada na Europa, sendo o produto de 
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exportacao que finalmente deu ao Brasil seu nome. (O primeiro nome do pais, Vera 

Cruz, mergulhou piedosamente no esquecimento.) ( S K I D M O R E , 1998, p. 36) 

Em 1530, com a crescente atividade de colonizacao lusitana, tendo como principal 

plantio a cana-de-acucar em enormes fazendas de ricos fazendeiros se deu a origem a criacao 

das capitanias hereditarias e a doacao de terras menores (sesmarias). 

Segundo Luciano Figueiredo, em Minas Gerais por volta de 1728-1745 as mulheres 

ganhavam sesmarias, porem, eram bem menores com relacao as concedidas aos homens. 

No inicio do seculo X V I I , o Brasil foi o maior exportador de acucar do mundo 

representando ao pais 90% a 95% do ganho em exportacao. Mesmo declinando no seculo 

X V I I I o acucar ainda respondia a 15% de exportacao. O acucar colocou o Brasil no caminho 

de uma economia de monocultura agricola na era colonial e ate mesmo no seculo XX 

(SKIDMORE, 1998, p. 36). 

Pelo fato da demanda intemacional ser muito grande, a maior producao exportada 

para o mercado europeu que era dominado pela producao acucareira antilhana comandada 

pelos holandeses. A producao do acucar demandava muita mao-de-obra e, face a fragilidade 

do trabalho indigena, fez-se necessario a importacao de trabalhadores vindos do continente 

africano. 

Skidmore afirma que a economia rural utilizada no Nordeste brasileiro foi a criacao 

de gado fornecendo energia animal, carne, fertilizante natural e couro. Nos seculos X V I e 

X V I I , essa criacao foi de tamanha importancia as regioes acucareiras que consumiam os 

produtos do gado. 

Com o declinio do acucar, na decada de 1690, os Portugueses conseguiram o ouro 

tanto almejado. Os lusitanos queriam o metal, por ser a moeda corrente decisiva do mercado 

europeu. 

Quando descoberto o ouro nas minas, ocorreu um fluxo muito grande de migrantes, 

principalmente do Nordeste. Nesse caso, Minas Gerais em pouco tempo teve um crescimento 

muito rapido considerado maior do seculo X V I I I no pais. Alem de migrantes brasileiros 

vieram muitos Portugueses que a Corte quis barra-los, porem, nao logrando exito. "Em 

algumas decadas o Brasil tornou-se o maior produtor mundial de ouro e por volta da decada 

de 1720 tambem comecou a produzir diamantes. Finalmente Portugal podia desfrutar da 

prosperidade que a Espanha alcancara seculos antes". (SKIDMORE, 1998, p. 38) 

Skidmore ainda afirma que essa grande producao de ouro e diamantes foi de tamanha 

importancia para o florescimento da cultura no Centro-Sul do Brasil 
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Segundo Luciano Figueiredo, muitas mulheres trabalhavam como vendedoras nas 

minas como tambem carregavam gamelas. Elas eram tidas como um perigo na regiao como 

afirma Antonil. 

O jesuita italiano Antoni l , que chega ao Brasil em fms do seculo X V I I para cuidar 

dos negocios da Companhia de Jesus, percebe os prejuizos que a presenca feminina 

nas areas de mineracao causaria ao facilitar que escravos mineradores adquirissem 

bebidas e generos comestiveis ou desviassem o ouro minerado [...] (F IGUEIREDO, 

2007, p. 146) 

A participacao feminina no Brasil colonia nao se deu apenas nas minas. As mulheres 

desde o inicio da colonizacao atuavam no comercio: 

A presenca feminina foi sempre destacada no exercicio do pequeno comercio em 

vilas e cidades do Brasil colonial. Desde os primeiros tempos, em lugares como 

Salvador, Rio de Janeiro e Sao Paulo, estabeleceu-se uma divisao de trabalho 

assentada em criterios sexuais, em que o comercio ambulante representava ocupacao 

preponderantemente feminina. A quase exclusiva presenca de mulheres num 

mercado onde se consumia generos a varejo, produzidos muitas vezes na propria 

regiao colonial, resultou da convergencia de duas referencias culturais determinantes 

no Brasil. (F IGUEIREDO, 2007, p . 144) 

Assim como na plantacao do acucar no Nordeste foi necessario a vinda de escravos 

da Africa, com o ouro nas minas ocorreu o mesmo como tambem novos suprimentos do 

comercio de escravos do Atlantico Sul. 

Conforme Skidmore, os produtos tropicais como o acucar, o algodao, o tabaco, assim 

como o ouro nao estimularam para o crescimento economico de ampla base necessario para a 

industrializacao. Este ultimo, por exemplo, ajudou na construcao de igrejas como tambem 

custeou as despesas da corte. 

Portanto, no que diz respeito ao nexo da economia colonial brasileira destacou-se a 

monocultura agricola extensiva e baseada no trabalho escravo, concentrada primeiramente no 

Nordeste, pois foi nessa regiao que tudo teve inicio. Ressalte-se ainda a mineracao que teve 

papel importantissimo na economia colonial brasileira, a ponto de ser determinante na 

transferencia da capital da colonia de Salvador (Bahia) para o Rio de Janeiro. 

3.3. A Revolucao Liberal e o retorno de D. Joao VI 

A situacao em Portugal durante a permanencia de D. Joao V I no Rio de Janeiro, 

tornou-se critica e dificil de ser sustentada. Alem da ausencia do rei, o pais estava 

completamente abandonado. Justamente por isso, os Portugueses se sentiam preteridos pelos 



4 0 

brasileiros. Portugal estava reduzido quase que a condicao de colonia e governado por uma 

junta que rendia autoridade ao general ingles Beresford, por isso, seus habitantes viam seus 

direitos e privilegios serem paulatinamente transferidos para o Brasil. 

No mes de agosto de 1820, a Revolucao Liberal teve inicio na cidade do Porto, com 

o apoio de importante seguimento das Forcas Armadas. O movimento espalhou-se 

rapidamente e outras localidades portuguesas aderiram a Revolucao. Os insurgentes fizeram 

contato com simpatizantes em Lisboa, formando inclusive um governo transitorio. A 

Revolucao caminhava para o parlamentarismo. As cortes foram convocadas. 

As repercussoes da Revolu9ao do Rio de Janeiro e adesao de muitos brasileiros ao 

movimento constitucionalista obrigariam D. Joao V I a decidir-se pelo retorno, o que ocorre 

em abril de 1821, antes recomendando Dom Pedro a quern nomeara principe regente para 

administrar o Brasil, que se houvesse rompimento entre os dois reinos seu filho deveria 

escolher o Brasil. 

As cortes, reunindo-se entao em uma sessao truncada com alguns delegados 

brasileiros ausentes, adotaram uma postura agressiva em relacao ao Brasil , com o 

intuito de restaura-lo a posicao colonial subserviente. As Cortes propunham dividir o 

reino brasileiro em unidades separadas, cada uma respondendo diretamente a 

Portugal. A elite brasileira reagiu como era esperado e enfureceu-se diante da 

sugestao de que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status do Brasil como um co-reino pudesse ser revogado - uma 

reacao que nao impressionou os lideres nas Cortes. Para estes, a familia real deveria 

ser o instrumento para a recuperacao da autoridade portuguesa sobre o Brasil , e com 

essa estrategia as Cortes ordenaram o retorno de Pedro I a Portugal. Mas Pedro 

recusou-se a cooperar. E m 9 de Janeiro de 1822, ele seguiu o conselho que seu pai 

lhe dera ao partir - proclamando, segundo a lenda, "Fico!". Desse modo a America 

portuguesa assumiu um caminho historico unico. Nenhuma outra ex-colonia houvera 

adotado como seu monarca um membro da familia governante do proprio pais 

contra o qual se rebelava. ( S K I D M O R E , 1998, p. 59-60) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. A Independencia 

A Independencia do Brasil, da forma como ocorreu, foi um processo quase que 

original. As razoes que levaram o principe regente herdeiro do trono portugues, a dirigir a 

independencia de sua colonia mais importante praticamente nao tern paralelo na historia de 

qualquer outro pais. 

Todavia e facil entende-las quando se faz o exame da crise surgida pela Revolu9ao 

Constitucionalista do Porto. Esgotado pela luta contra os franceses invasores e pela 

domina9ao britanica que se seguiu, so havia uma saida para Portugal: fazer o Brasil retornar a 

condi9ao de colonia, anulando a autonomia que Dom Joao V I lhe havia concedido a partir da 

transmigra9ao da Corte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando os lideres da cidade do Porto tomaram o poder em 1820, foi essa a solucao 

que pensaram para debelar a crise da economia portuguesa; desta forma, uma revolucao 

antiabsolutista e liberal via-se num papel nitidamente colonialista e reacionario. Em contra 

partida, a dinastia dos Braganca defendia a posicao de Reino Unido a que o Brasil havia sido 

elevado, desde 1815. Era, portanto, uma curiosa inversao de papeis. Com medo de perder seus 

beneficios e a liberdade de comercio concedido por D. Joao V I , a aristocracia rural brasileira 

entendeu por fim que a emancipacao era a unica saida. Porem, outro pesadelo perturbava seu 

sono: a possibilidade de uma guerra com Portugal, que poderia provocar mobilizacoes 

populares e ate revolucionar a base da sociedade escravista. 

Equilibrando-se entre esses dois pontos extremos, a aristocracia buscou em D. Pedro, 

o entao regente, sua tabua de salvacao. Assim, a independencia aconteceu sem grandes abalos 

e a sociedade permaneceu escravista. Frise-se, porem, que alguns brasileiros, mesmo 

integrantes da elite agraria, almejavam uma independencia liberal e republicana; sao 

exemplos: a Inconfidencia Mineira, a Conjuracao Baiana, a Insurreicao Pernambucana e as 

Agitacoes de 1821. Os liberais radicals, no entanto, foram derrotados ou assimilados durante 

o Periodo Regencial de D. Pedro. Venceu o setor majoritario da oligarquia agraria a quern 

coube conduzir o processo de Independencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5. O Primeiro Reinado e a abdicacao de D. Pedro 

Passado os primeiros momentos apos a Independencia, a lua de mel com as elites 

brasileiras comecou a acabar quando o rei revelara seu ranco absolutista. A dissolucao da 

assembleia constituinte em novembro de 1823 foi o primeiro sinal patente das intencoes de D. 

Pedro. Foram suprimidas algumas conquistas liberais. 

A Confederacao do Equador, em 1824, foi reprimida violentamente, instalando-se 

um verdadeiro regime de terror. Mas uma vez, de forma violenta e autoritaria foi conservada a 

unidade territorial brasileira. E nesta oportunidade, porem, varios dos que lutaram pela 

emancipacao politica de sua patria foram barbaramente executados. 

Tudo isso e mais a intervencao de D. Pedro na regiao platina, a protecao que ele 

dispensava aos Portugueses e sua preocupacao com os problemas do trono portugues de sua 

filha D. Maria da Gloria que sucedera D. Joao V I apos a sua morte, fizeram desencadear sobre 

o jovem imperador varias insubordinacoes regionais e, principalmente, uma violenta oposicao 

dos grupos politicos do Rio de Janeiro. De acordo com Thomas Skidmore, D. Pedro, face a 

esse ambiente totalmente adverso, abdicou em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho D. 
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Pedro I I de apenas 5 anos de idade. Assim, acabou o Primeiro Reinado e iniciou-se outro 

periodo de nossa historia: o Periodo Regencial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.6. A mulher no Primeiro Reinado 

Enquanto a marquesa de Santos "escandalizava" a Corte com seu romance com D. 

Pedro, intrometendo-se inclusive nos assuntos da politica, a mulher brasileira da elite 

dominante vivia ainda totalmente submissa a indiscutivel autoridade de seu pai ou marido. 

Logo que vinha ao mundo era criada e orientada para ser mae de familia; entre os 13 e 15 

anos, tinha o seu primeiro filho; aos 20 anos, se ainda nao tivesse casada era considera ja 

"velha solteirona". Qualquer suspeita de desobediencia aos seus onipotentes senhores eram 

duramente punidas. Mesmo assim, de acordo com a sociologa Heleieth I . B. Saffiioti em seu 

livro A Mulher na Sociedade de Classes, "havia aquelas que com o auxilio de escravas 

conseguiam levar ao bom termo algumas aventuras amorosas". Corriam, porem, grandes 

riscos "ja que havia, de um lado, mil olhos a vigiarem-nas e, de outro lado, a solidariedade da 

escrava era suscetivel de rompimento a qualquer instante". (SAGA, 1981, p. 122). 

A mulher da elite jamais saia de casa sozinha, vestia-se sempre com severa elegancia 

e devia falar de maneira interessante e polida - embora quase sempre nao tivesse instrucao 

suficiente para tanto. Seus estudos limitavam-se a poucas nocoes de aritmetica, religiao e 

lingua patria, alem de costura e bordado. Nao sabia nada sobre politica, economia, convulsoes 

sociais; ate as financas domesticas nao eram do seu conhecimento - exceto quando o marido 

por algum motivo tinha que se ausentar de casa e conseqiientemente passava-lhe algumas 

informacoes essenciais para que a familia nao padecesse fome. 

Em Sao Paulo, essa situacao ocorria mais do que em outras provincias, ja que os 

homens no geral eram simultaneamente fazendeiros, comerciantes e politicos. Dentro deste 

contexto patriarcal, a marquesa de Santos so podia ser encarada com um misto de medo e 

aversao, tanto pelas mulheres tanto pelos homens que delas cuidavam incapazes de 

compreender o tipo de vida da favorita do imperador. 

E sempre bom lembrar que o Estado Joanino no Brasil era escravagista e a situacao 

das mulheres era determinada por uma estrutura que ja vinha desde o periodo colonial. 

Vejamos o que diz Laurentino Gomes citando Carl Seidler. 

Madame tern suas escravas - duas, tres, seis ou oito, conforme o infeliz esposo abrir 

a bolsa. Essas criadas negras nunca podem arredar-se da imediata proximidade de 

sua severa dona. Devem entender-lhe e ate interpretar-lhe o olhar. Seria demais 
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exigir que a senhora, fosse essa mulher de um simples vendeiro, se sirva ela mesma 

de um copo d'agua, ainda que o jarro esteja junto dela sobre a mesa. E tao doce 

poder tiranizar! De cozinhar e lavar, nem se fale: para semelhante trabalho de 

escravos Deus criou os negros... (GOMES, 2010, p. 72) 

Nesse sentido, deve-se mencionar que durante a colonizacao e o imperio, as 

preocupacoes ficaram voltadas para os fatores ligados as relacoes de producao. Esses periodos 

foram organizados sobre a egide dos interesses de Portugal em relacao as possibilidades 

economicas que o Brasil poderia/deveria proporcionar. O foco dessa periodizacao nao era 

pensar a sociedade do ponto de vista de seus representantes basicos, nesse caso a mulher nao 

tern, historicamente falando, um espaco proprio. O que e possivel perceber sobre as mulheres 

e que suas funcoes restringiam a funcoes domesticas, sendo apenas figurantes e jamais 

protagonistas dos enredos historicos das epocas outrora mencionadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO IV 

M U L H E R E S NA R E P U B L I C A 

4.1. O papel da mulher em epocas re public anas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No seculo XIX percebe-se um novo modelo normativo de mulher, seu perfil esta 

voltado para novas formas de comportamento e de etiqueta. Essa roupagem diferenciada passa 

a inserir a mulher nao somente como auxiliadora domestica, mas principalmente como 

membro de uma sociedade capitalista que exalta a classe trabalhadora e que participa das 

atividades dinamicas de uma burguesia em estado de consolidacao e ascensao. 

As mulheres que fossem economicamente ativas deveriam atender a algumas 

exigencias do seu meio social, especialmente no que se refere a um bom prepare para a 

educacao e o casamento. Suas preocupacoes ainda perpassavam pelos valores esteticos, pelos 

estilos comportamentais, sem abandonar o cargo de responsavel pelo lar e pela familia. 

Algumas dessas mulheres passaram a ser incorporadas em outros cenarios, como por 

exemplo, nos escritorios comerciais, nas fabricas, nos servicos em lojas, nas casas elegantes 

ou em companhia telefonica. 

Paulatinamente, as mulheres passaram a ocupar os espacos urbanos fugindo um 

pouco da esfera privada. Em funcao disso, serao acusadas de abandono do lar, dos filhos 

carentes, do marido extenuado e das longas horas de trabalho. 

Todo um discurso mbralista e filantropico acena para ela de varios pontos do social, 

com o perigo da prostituicao e da perdicao diante do menor deslize. Tais perspectivas de 

trabalho profissional ameacam a entao atividade especifica da mulher, afinal de contas a 

mulher deveria somente dedicar-se-a carreira domestica e nao a trabalhos profissionais. 

Apesar do movimento operario ser exclusivamente liderado por homens sabe-se que 

a maioria dos trabalhadores eram compreendidos por mulheres e criancas no comeco do 

seculo XIX. Esse fato redimensionou um novo perfil adotado pela mulher. Sua nova atuacao 

social provocou uma verdadeira revolucao nos comportamentos ate entao especificos da 

mulher submissa. 

No Brasil, em meados do seculo XLX, verifica-se a baixa taxa de sindicalizacao de 

mulheres, (afinal as trabalhadoras eram tambem donas-de-casa e maes), como tambem a 

dificuldade que elas tinham de ingressar no mundo masculine Inclusive nas sedes desses 
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movimentos, suas ideologias ficavam subordinadas aos lideres (masculinos), pois as visoes 

patemalistas ainda compreendiam a mulher apenas como filhas, esposas ou maes. 

A Luta proletaria de 4-3 1908, afirmava: 

Convem notar que nessa fabrica (de fosforo A Pauliceias) estao empregados 

meninos de 7 anos para cima e grande quantidade de mulheres. Os homens sao ali 

muito poucos, pois sao preferidas as mulheres e as criancas, que se sujeitam com 

mais facilidade a todas as ladroeiras. (RAGO, 1985, p. 64) 

Neste caso, a construcao de um modelo de mulher simbolizado pela mae devota e 

Integra, implicou sua completa desvalorizacao profissional, politica e intelectual. 

Ate pouco tempo atras, os cursos de especializacao profissional, tecnicos e 

universitarios, estavam praticamente fechados as mulheres. Suas carreiras estavam destinadas 

aos cargos de professoras primarias, enfermeiras, no caso as que tinham acesso a instrucao e, 

domesticas, operarias, costureiras, datilografas e telefonistas nas camadas mais baixas. Ou 

seja, a atuacao das mulheres fora do lar foi de ajudante e assistente, submissa ao seu chefe em 

categorias sempre a margem. 

A mulher operaria tinha participacao em diferentes atividades na fabrica, porem, 

varios trabalhos eram interditados a ela inclusive o de chefia. 

Segundo Margareth Rago, esse novo modo de organizacao familiar, capaz de 

paulatinamente proporcionar a emancipacao da mulher foi defendido veementemente pela 

ideologia anarquista. 

Varias vozes se levantaram entre os libertarios defendendo os direitos da mulher 

buscando conscientiza-la de sua libertacao numa sociedade opressora e machista, anunciando 

maternidade voluntaria, a igualdade de direitos entre os sexos e eliminacao da prostituicao. 

Os anarquistas defendem a libertacao da mulher em todos os pianos da vida social, 

desde as relacoes de trabalho ate as familiares. Para eles, elas devem lutar pelos seus direitos 

de crescimento social, completo e integral. Mesmo conseguindo o direito de voto, elas nao 

deixaram de ser humilhadas pelo sexo forte e prepotente que e o masculino. As mulheres 

lutam pela sua emancipacao para livrar-se do modelo burgues que lhe e imposto e deve 

construir uma nova figura negadora totalmente diferente daquela forjada pela representacao 

do projeto inovador da sociedade burguesa e masculina. 

No que diz respeito a luta pela reivindicacao dos direitos da mulher trabalhadora 

seria compreensivel que fosse colocada em primeiro piano a proibicao do trabalho noturno -

considerado imoral para o sexo feminino, e a garantia a maternidade. Muitas mulheres foram 

demitidas acusadas de roubo e sabotagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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De acordo com Margareth Rago, em 1906, mulheres e criancas que trabalhavam 

numa fabrica de tecidos entraram em greve "por causa do rebaixamento de suas tarifas de 

fome". Logo depois, costureiras tambem iniciram greve. Quando as costureiras ou qualquer 

outra funcionaria pedia aumento de salario e era negado, elas de imediato iniciavam uma 

greve. Mocinhas juntamente com as criancas reivindicavam nas ruas melhores condicoes de 

trabalho. 

Desde o inicio do seculo XIX que a mulher e a principal responsavel pelo pedido do 

divorcio ou anulacao do matrimonio. 

Segundo Catarina Cecin Gazeli, os direitos das mulheres no Brasil, foram 

conquistados e construidos a partir da compreensao da condicao feminina. E estas conquistas 

foram de suma importancia para o objeto de pesquisa da historiografia das mulheres. Na luta 

por esses direitos, destaca-se no seculo XIX, Nisia Augusta Floresta da Silva. 

Na Franca, apos 200 anos da Revolucao Francesa, segundo Catarina Cecin, a 

historiografia francesa registrou para o mundo um documento de grande relevancia para a 

historia social. Cuida-se da Declaracao dos Direitos da Mulher e da Cidada, de autoria de 

Mary Olympe de Gouges, ativista revolucionaria morta na guilhotina por ter liderado um 

grupo de mulheres que se opuseram ao que ocorreu logo apos a Revolucao Francesa. "As 

mulheres tiveram fundamental atuacao naquela epoca, expondo-se nos espacos publicos que 

lhe eram proibidos. A tudo estavam atentas e freqiientavam os tribunals, participando das 

discussoes acerca de liberdade, fraternidade e igualdade". (GAZELI, p. 114, 2005) 

De acordo com Catarina Cecin Gazeli, Olympe de Gouges, lutou pelo sufragio 

feminino, era contra pena de morte e defendia a abolicao da escravidao dos negros, alem do 

mais ela escrevia para um jornal alertando as mulheres sobre a necessidade de uma atuacao na 

vida publica. 

O conhecimento dessa feminista francesa abriu uma luta pelos direitos femininos. 

Apos a Revolucao Industrial, as mulheres brasileiras engajaram-se na luta politica. Com a 

colaboracao de Nisia Floresta ao traduzir o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vindication of the Rights of Women da 

inglesa Mary Wollstonecraft, essa traducao deflagrou uma grande repercussao na epoca, pois 

ela desviou-se na conclusao da obra afirmando que nao pretendia revoltar as mulheres contra 

os homens. 

A partir da segunda metade do seculo XIX, as mulheres brasileiras passaram a lutar 

pelos direitos politicos, ou seja, de votar e ser votada. Mas, isso so vem ocorrer, de fato, na 

decada de 1932. Esta conquista foi importante para a mulher, pois foi um passo a mais na luta 

pela sua cidadania plena. 
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Celi Regina Jardim Pinto (2003) aponta a primeira fase do feminismo no Brasil 

como sendo justamente a luta sufragista que teve a lideranca de Bertha Lutz a 

partir da decada de 1920. Bertha nasceu em 1894, em Sao Paulo, e faleceu em 

1976, na cidade do Rio de Janeiro. Candidatou-se a deputada pelo partido da 

Liga Eleitoral Independente. N o seculo X I X , em 1881, uma dentista gaucha, 

Isabel de Sousa Matos, requereu o direito de alistar-se com base em lei que 

facultava o voto aos detentores de titulos cientificos. Somente em 1890, na 

cidade do Rio de Janeiro, a dentista obteve direito que adquirira no Rio Grande 

do Sul suspense ( G A Z E L I , p . 115, 2005) 

Segundo Catarina Cecin Gazeli, na Constituicao Brasileira de 1891, em seu artigo 

70, nao elencou a mulher como impedida de votar. Mas essa omissao nao significou que a 

mulher conseguisse alistamento. O problema foi devido a interpretacao no que tange a palavra 

"cidadao" que era relacionado apenas para o homem. 

Maria Lacerda de Moura, segundo Catarina Cecin Gazeli, foi outra mulher que se 

destacou na luta pelos direitos das mulheres. Ela foi professora e escritora. Foi presidente da 

Federacao Internacional Feminina, entidade nascida pela forca feminina em Santos - Sao 

Paulo participou afetivamente da Liga pela Emancipacao Intelectual da Mulher. 

Cronologicamente, so a partir do seculo XX e que a mulher comeca a ganhar mais 

espaco em varios setores, alem do mais, ela passa a ter mais liberdade fora do cenario 

familiar. 

De acordo com Gilka Buril Weber, muitas mulheres se destacaram no Brasil ainda 

no seculo XIX, podemos citar a pernambucana D. Leonor Porto, que mesmo sem instrucoes 

organizava reunioes pos-abolicao, e D. Olegaria Mariano, que auxiliava escravos a fugirem 

para o Ceara. 

A primeira mulher a se tornar medica no Brasil segundo Gilka Buril Weber, foi 

Maria Augusta Generoso Estrela, nos Estados Unidos, em 1881, ja que aqui no Brasil nao lhe 

foi concedido acesso aos estudos. Rita Lobato Velho Lopes, tornou-se a primeira doutora na 

Universidade da Bahia. 

Apos um longo periodo no qual a mulher foi considerada como "objeto" do homem, 

com o surgimento da civilizacao tecnologica ela passa a atuar em reparticoes que antes so era 

de atuacao masculina. Mas em paises desenvolvidos essa mudanca e ainda mais rapida. 

Nesse sentido, vale lembrar que independent em ente da epoca mencionada, a mulher 

e vista como parte de um processo de submissao masculinizadora e essa visao restrita e 

atribuida aos homens, pois para eles a mulher fora do domicilio ocasiona desagregacao e 

desestruturacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.2. Luta das mulheres francesas para ingressarem na esfera publica 

Assim como no Brasil e em outras partes do mundo, as mulheres francesas sofreram 

preconceitos para conseguirem atuar na esfera publica. 

Em sua obra, Os Excluidos da Historia, Michele Perrot mostra que as mulheres 

francesas assim como as brasileiras veem desde a Revolucao Industrial lutando pelo seu 

ingresso no espaco publico. Durante cinco anos um grupo de mulheres agitou um bairro de 

Paris em defesa de emprego. Elas se revoltam, pois, as maquinas fazem o trabalho de seis 

operarias tirando seus empregos e reduzindo os salarios. 

Para destruirem as maquinas, as mulheres se unem varios tipos de pessoas, as 

mulheres juntas com seus filhos e outros membros da sociedade. 

As mulheres francesas atuam em varias funcoes segundo Michelle Perrot. Dona-de-

casa, alem de exercer a funcao do lar cuidando dos afazeres de casa e cuidando dos filhos, 

elas procuram de toda forma trabalhar para conseguirem dinheiro para ajudar no orcamento da 

casa. Mas, elas no seculo XIX ainda continuam sendo "excluidas" de certos trabalhos nas 

cidades parisienses. Porem, reivindicam e interrogam o porque de nao serem admitidas em 

certos trabalhos ja que elas ajudam os homens em varias atividades. Sao tao guerreiras e 

quando querem lutar vestem-se de homens e trabalham em varias funcoes. 

O lavadouro alem de ser local de trabalho das mulheres francesas, era tambem o 

ponto de encontro para conversas. Por isso, os franceses baseado no modelo ingles criam uma 

especie de lavadouro modelo, - autonomos compartimentos - onde as mulheres nao podiam 

conversar, mas nao deu certo por que elas boicotaram o lavadouro e o mesmo faliu. Para elas, 

o lavadouro e de tamanha importancia tanto para lavar as roupas quanto para o encontro. O 

lavadouro tambem e local onde tenta disciplinar as mulheres rebeldes que sao as donas-de-

casa do seculo XIX. De acordo com Le Play, segundo Michelle Perrot, esse "apego" ao 

lavadouro subtrai as mulheres dos afazeres domesticos. Ou seja, esse trabalho das donas-de-

casa torna-se fragmentado e fluido em se tratando de tempo e espaco no polo oposto do 

modelo industrial. 

Diante das categorias das lavadeiras distinguem-se tres. A profissional (lava roupa 

para as burguesas); as donas-de-casa (lavam suas proprias roupas); e a intermediaria (que 

lavam por pecas suas roupas e para terceiros). Ha desconfianca em se tratando das lavadeiras 

professionals em relacao as outras, isso e tipico das autoridades. Nos lavadouros tern hora do 

cafe e do almoco que e oferecida comida muito barata. 
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Os lavadouros, segundo Michelle Perrot, servem como ponto de acolhimento, ja que 

as mulheres ajudam aos necessitados (abandonados e mulheres solteiras rejeitadas) a lavadeira 

e considerada prostituta ou realizadora de abortos e tambem intermediaria entre as mulheres 

"respeitaveis" e as marginais, ou seja, o lavadouro e o local onde acolhem as que "erram.". 

Acolhem as criancas abandonadas. 

No final do seculo XIX, algumas mulheres libertadas da prisao e possiveis prostitutas 

que la estavam, aliaram-se aos soldados antigos e organizaram uma oficina de lavadeiras, mas 

infelizmente e interrompida pela policia e acabam indo terminar suas penas. 

Assim como no Brasil, na Franca existem criticos em defesa da mulher no lar. De 

acordo com Michelle Perrot, na otica de Hegel a mulher e feita para a piedade e o interior. Ja 

Augusto Comte vai mais longe e acredita que elas nao estao aptas ao governo e que tern 

limites: a familia e a casa. Ou seja, para eles as mulheres nao tern capacidade para 

trabalharem fora do domicilio e sim atuarem no particular. 

As mulheres francesas foram muito criticadas no seculo XIX, vez que foi criada nova 

educacao para elas. Inexistente na politica, pois na visao masculina o lugar delas e o privado, 

elas tern lugar extremo, quase delirante no imaginario publico e privado, seja no "social", 

religioso e poetico. 

Primeiramente, nem todo publico e o "poli t ico", nem todo o publico e masculine A 

presenca das mulheres, tao forte na rua do seculo X V I I I , persiste na cidade do seculo 

X I X , onde elas mantem circulacoes do passado, cercam espacos mistos, constituem 

espacos proprios. Por outro lado, nem todo o privado e feminino. Na familia, o 

poder principal continua a ser do pai, de direito e de fato. (PERROT, 1988, p. 180) 

Antigamente as mulheres nao tinham acesso ao dinheiro a nao ser quando faziam 

atividades comerciais: vendas em bancas ou cestos, lavando e passando roupas, cuidando de 

criancas ou entregando pao. Mesmo assim, elas ainda necessitam do salario do marido. Ate o 

seculo XVII I , as mulheres nao cuidavam do dinheiro, ou seja, elas ganhavam com seus 

trabalhos, mas era o homem que manuseava. A partir do seculo XIX, alguns operarios 

comecam a entregar boa parte de seus salarios as mulheres. Elas fizeram protestos em desfile 

com seus filhos nas ruas alegando que os maridos nao davam assistencia devida que eles 

necessitavam. Nesse movimento, conseguiram fazer com que esse dinheiro fosse entregue a 

elas. Teve estabelecimento que semanalmente pagava o salario de seus operarios a elas. A 

partir dai elas passam a atuar no orcamento pagando contas e fazer a feira. Nesse caso, a 

dona-de-casa conseguiu o "direito ao salario" do marido depois de muita luta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Diante dessas informacoes, percebe-se que as mulheres francesas aos poucos 

comecaram a lutar um pouco mais por seus direitos e conseguiram vivenciar os processos 

iniciais de emancipacao. Alem desse objetivo de atuacao fora do lar, percebe-se a grande 

preocupacao que elas tern para com outras pessoas inclusive quando se trata de criancas 

abandonadas, onde no lavadouro, local de trabalho e de conversa e o lugar onde elas arrumam 

"maes" para essas criancas necessitadas. 
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CAPITULO V 

CAJAZEIRAS 

5.1. A fundacao de Cajazeiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A conquista do litoral brasileiro foi bastante rapida se comparada ao grande interior 

do Brasil em conseqiiencia do interesse portugues em defender o monopolio da cobica dos 

franceses. E o que nos mostra Afonso Arinos de Melo Franco em sua obra Sintese da 

Historia Economica do Brasil citada por Vicente Tapajos: 

Na defesa desesperada do monopolio, a metropole defendia a unidade do litoral, em 

cuja extensa orla, de norte a sul existiam as florestas de pau brasil e as plantacoes de 

cana. MaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "hinterland" - o sertao, como chamamos aos grandes desertos do Oeste, 

ai, foram os caminhos lentos do gado, ao passo tardo e fecundo dos ruminantes que 

abriram as povoacoes, comunicaram brasileiros do Norte com os do Sul, vadearam 

os rios desvirginaram regioes desoladas e imensas. A bandeira do Brasil unido 

passou muita vez pelas rotas humildes dos rebanhos. (TAPAJOS, 1960, p. 114) 

A principio, a colonizacao fez-se apenas na costa litoranea como ja mencionada. Nao 

deixavam, contudo, os povoadores de se meter pelo sertao, levados pela ambicao que a 

metropole sempre teve, pelos metais preciosos. Demonstra-nos Basilio de Magalhaes na 

Expansao Geografica do Brasil Colonial, tambem citada por Tapajos. 

Era natural a avida busca dos minerios raros. Preocupacao geral da epoca, 

intensificada pelo achamento das riquezas que uma longa legiao de rajas acumulara 

em suas capitanias levantinas, explicava-o, no ocidente, a aparicao dos tesouros 

metalicos que os espanhois haviam encontrado nos vetustos reinos dos astecas e dos 

incas. Peru e Potosi eram nomes que andavam na boca de todos aventureiros 

europeus, encandecendo-lhes a mente. Sabia-se que aprofundando-se as terras 

interiores do Brasil , havia de dar-se com as minas opulentas da coroa de Castela. Por 

que nao existirem tais divicias na possesao lusitana, que estava no mesmo 

continente, que prolongamento apenas do mesmo territorio? (TAPAJOS, 1960, p. 

123) 

Concluida a luta pela expulsao dos holandeses do litoral partiram os Portugueses para 

a conquista definitiva dos sertoes nordestinos. 

Segundo Wilson Seixas em Casa da Torre e Bandeirantismo na Conquista do 

Sertao, as terras do sertao paraibano continuavam em fins do seculo XVII , epoca em que a 

Paraiba integrava a capitania de Pernambuco, em boa parte despovoadas. Foi entao que 

Teodosio de Oliveira Ledo recebeu a incumbencia do governador da Paraiba para fundar o 
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arraial do Pianco. Com sua chegada ali, nao demoraram os campos daquela rica regiao 

sertaneja a se povoar com rebanhos de gado. 

As terras ja eram de propriedade da Casa da Torre. O padre Heliodoro Pires primeiro 

historiador de Cajazeiras e primeiro biografo do padre Rolim, citando obra do Barao de 

Studart publicada nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista da Academia Cearense (tomo V I I ano 1912), afirma que a 

Casa da Torre era de propriedade de Francisco Dias D'Avila sendo este senhor proprietario de 

imensas extensoes de terras que iam da Bahia ate parte da capitania de Pernambuco. 

A posse das terras no periodo em que ocorre o inicio da povoacao que deu origem a 

cidade de Cajazeiras, acontece por meio de sesmarias. Segundo Manoel Diegues Junior citado 

em Rosilda Cartaxo, Estrada das Boiadas. As sesmarias podem ser definidas como: 

Sesmaria, grande propriedade, latifiindio, qualquer que seja a palavra usada, 

representava a concessao de terras para a implantacao de uma atividade agraria ou 

pastoril o veiculo pelo qual a terra foi ocupada, o meio de fixar o colonizador, de 

integra-lo a terra, de desenvolver o povoamento. ( C A R T A X O , s.d. p. 41) 

Cabia ao sesmeiro: 

Indagar quern eram os senhores da terra, citando-os porque nao a exploraram, se nao 

dessem razoes convincentes, determinavam o prazo de um ano para que 

trabalhassem o solo e o arrendassem a outro; se nao obedecessem, seriam tomado-

lhes os bens distribuindo-os entre lavradores que quisessem explora-la no prazo de 

cinco anos. Isto porque a terra nao era doada "para todo o sempre", mas o usofruto 

tao somente; se recebida a terra o beneficiario nao a explorasse, seria tomada para 

nova distribuicao e aplicada pena pecuniaria; nao seria dada terra, a pessoa que nao 

tivesse tempo de aproveita-la. ( C A R T A X O , s.d. p. 45) 

O estudioso Joao Rolim da Cunha, afirma que o povoamento do extremo Oeste da 

provincia da Paraiba - Sousa, Sao Joao do Rio do Peixe e Cajazeiras - que Rosilda Cartaxo 

intitula de Ribeira do Rio do Peixe, teve origem em fins do seculo XVII , mais precisamente 

em 1691, com a chegada do sargento-mor Antonio Jose da Cunha. Segundo Otacilio Dantas 

Cartaxo e Julieta Pordeus Gadelha este obteve sesmaria de numero 80 com uma legua de 

terras por tres de largura incluindo-se ai "Planicie do Rio do Peixe". Ao justificar a 

solicitacao, o requerente alegou que estava na posse da terra faltando-lhe, contudo, documento 

habil que justificasse o dominio; acrescentou ainda que a dita posse lhe custara muito 

sacrificio suor e sangue, em lutas travadas contra os indios Icos-Pequenos que se espraiavam 

naquela localidade do Ceara, Paraiba e Rio Grande do Norte e que a dita posse ja durara 

dezessete anos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A partir da segunda metade do seculo XVII I , o povoamento de Cajazeiras se iniciou 

com a chegada do alferes Francisco Gomes de Brito a regiao sertaneja do Rio do Peixe. Em 

23 de novembro de 1754, esse desbravador adquirido terras por sesmarias concedidas pelo 

governador da capitania Luis Antonio Lemos de Brito nas proximidades de uma lagoa que 

chamaram de Sao Francisco em sociedade com o sesmeiro Jose Rodrigues da Fonseca. Nessa 

localidade iniciara a criacao do gado e uma agricultura de subsistencia. (Cajazeiras: 199 anos 

depois. Publicacao da Comissao Especial do Bicentenario do Padre Rolim. 22 de agosto de 

1999) 

Como se sabe a pecuaria teve papel destacado na economia brasileira como tambem 

no Nordeste. Alem do leite e seus derivados o couro cuja aceitacao na industria artesanal da 

epoca era utilizada na construcao de moveis (cadeiras, selas, camas, armarios, guarda-roupas, 

mesas), como tambem utilizado para confeccionar roupas e calcados, sua importancia foi 

muito significativa. A carne era utilizada para o consumo das familias e as sobras eram 

jogadas na caatinga. 

Foi na Fazenda Lagoa que nasceu Vital de Sousa Rolim em 1761 tendo contraido 

nupcias com Anna Francisca de Albuquerque em 10 de fevereiro de 1795. Os proclamos do 

casamento ocorreram na matriz de Nossa Senhora dos Remedios do Jardim, hoje cidade de 

Sousa, enquanto que o casamento foi realizado no sitio Catole, municipio de Cajazeiras. 

Quando casada a senhora Anna Francisca de Albuquerque instalou-se no sitio Serrote 

proximo a residencia de seus pais. A l i viveram cinco anos ate Vital de Sousa Rolim mudar 

para o sitio que havia ganhado dos sogros como dote de casamento. 

Depois de vinte anos Vital de Sousa Rolim conseguiu legitimar em documentos as 

terras que havia ganhado de seus sogros. Neste documento Luis Gomes de Albuquerque e 

Luisa Maria do Espirito Santo declarara: 

[C]azamos a nossa filha Anna Francisca de Albuquerque com Vi ta l de Sousa 

Rol im, muito a nosso contentamento e por ser a vontade de que estamos 

satisfeitos e lhe damos de dote dois escravos, Miguel e Isabel e das terras que 

possuimos nesse Riaxo da Lagoa de Sao Francisco e suas ilhargas, lhe damos 

meia legua de terra, a qual meia legua tomara, onde tem a sua caza e corraes, 

pegando de uma ipueira que tem abaixo da casa, pelo riaxo de Cajazeiras acima 

ja onde completar a meia legua servindo o caminho que vae para Sao Jose de 

estrema no comprimento e largura, estremando com terras da Mattafresca e 

Lagoa das Lages. (LEFTAO, 2000, p. 28-29) 

Com o passar dos anos Vital de Sousa Rolim conseguiu transformar o sitio em 

prospera fazenda. Proximo a Casa Grande, Vital Rolim partiu para a construcao de um acude 

(o atual acude grande da cidade, reformado em 1915, ano de uma grande seca para garantir o 
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abastecimento d'gua da cidade). O acude grande e considerado por muitos como primordial 

para o desenvolvimento da cidade. 

Foi na Casa Grande da Fazenda que Vital Rolim acompanhou dia-a-dia, a formacao 

da sociedade que deu origem e os primeiros delineamentos urbanos da povoacao, desde os 

dias dificeis da organizacao da fazenda ao estagio que conquistara como sede do distrito de 

Paz. Vital de Sousa Rolim sentia-se realizado ao verificar os frutos do seu trabalho, 

reverenciado e querido como chefe do cla que organizara nos primeiros anos do seculo XIX 

naquele distante recanto do sertao paraibano. Alias, nao ha consenso quanto a origem da 

cidade entre os estudiosos de sua historia. A nosso ver a melhor aversao que explica o 

surgimento da cidade encontramo-la em: 

Francisco Sales Cartaxo Ro l im no l ivro Do bico de pena a urna eletrdnica, explica a 

origem de Cajazeiras e o seu crescimento em tres vertentes, cuja separacao e tao somente 

para efeito didatico. A primeira vertente ele a chama de religiosa e educacional e afirma 

que sob orientacao segura e respeitavel do padre mestre Inacio de Sousa Rol im nascido em 

22 de agosto de 1800 e falecido em 16 de setembro de 1899 e de varios professores que 

ajudaram na formacao de quadros que demandavam o saber humanista com credencial 

principal para ingressar nas escolas superiores, sobretudo, nos seminarios catolicos e nas 

faculdades de direito. A segunda vertente a economico-comercial sob a orientacao do 

tenente Sabino de Sousa Coelho (1815-1907) que cuidava dos negocios de gado, do 

comercio, da construcao c i v i l , da agricultura e outras atividades, alem de incursao em 

cargos politicos preferencialmente o mais importante deles o de delegado de policia. A 

terceira vertente diz respeito a questao politico-partidario e ai, sob a chefia do tenente 

Sabino, o comandante Vi ta l de Sousa Rol im (1829-1915), se encarregava da politica, desde 

quando Cajazeiras nao passava de uma pequena povoacao inserida no municipio de Sousa. 

Vi ta l de Sousa Rol im exerceu os principais encargos publicos, alem de fazer indicacoes 

para postos relevantes dividindo-os com filhos parentes e amigos de acordo com o sistema 

coronelistico de entao vigente. ( R O L I M , 2006, p. 68) 

Durante todo seculo XIX, Cajazeiras esteve sobre o controle politico de familias que 

estiveram na genese da cidade ou que alicercaram seu poderio economico, cultural, religioso e 

social desde sua origem. Registros historicos memorialistas e tambem a tradicao oral 

fundamentam a afirmativa. Em fim do citado seculo, o desenvolvimento politico e social do 

novel municipio ja mostrava nitida influencia do sistema coronelistico que na epoca vicejava 

e que se fortaleceu bastante em todo Brasil por ocasiao da politica dos governadores posta em 

pratica no governo do presidente Campos Sales, e cujas caracteristicas podem ser assim 

resumidas: articulacao entre chefes locais e grandes chefes estaduais, e destes com o poder 

central, originando uma teia de compromissos atraves dos quais o poder publico oferta cargo 

burocratico que por seu turno consolidam e ampliam o suporte do mando local. Este por sua 

vez assegura atraves do voto a manutencao das oligarquias estaduais. Assim, os coroneis 

municipals representavam as bases do dominio, quase sempre familiar, cujas bases, 



55 

engrossavam as oligarquias estaduais, que se perpetuavam no poder, atraves de simulacros 

reeleicoes feitas a bico de pena e consubstanciadas em atas falsas que eram produzidas pelo 

sistema. No municipio de Cajazeiras a figura de destaque da epoca, foi o comandante Vital de 

Souza Rolim que era neto do homonimo fundador de Cajazeiras. Vital Rolim (1829-1915) foi 

o chefe de maior expressao no Imperio e nos primordios da Republica, tendo representado o 

ainda distrito de Cajazeiras, com assento na Camara Municipal de Souza de tal sorte que, apos 

a emancipacao de Cajazeiras organizou o Partido Liberal, a faccao de maior prestigio no 

periodo ora em estudo. O sucessor de Vital de Souza Rolim foi outro membro da familia o 

coronel Sabino Goncalves Rolim que predominou durante toda Republica Velha. 

Enquanto a politica fazia sua parte na luta pela emancipacao politica do pequeno 

povoado, o padre mestre Inacio de Souza Rolim atraves de sua escola fundada em 1829, 

melhorada em 1836, transformada em Colegio em 1843, tornava-se importante fonte de 

atracao de pessoas e de familias para Cajazeiras, numa epoca de poucas oportunidades de 

ensino e graves dificuldades de transporte e comunicacao. (cf. LEITAO, Deusdedit. O 

Educador dos Sertoes Vida e Obra do Padre Inacio de Sousa Rolim. Teresina, 1991, p. 41). 

Historiadores e curiosos divergem quanto a datas, ao papel real reservado a educacao 

no processo de formacao e desenvolvimento de Cajazeiras, contudo existe quase uma 

unanimidade acerca da importancia que o colegio exerceu preparando quadros da elite 

sertaneja, tanto isso e verdade que para Cajazeiras convergiram estudantes do Piaui, Ceara, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco e naturalmente da Paraiba. Todos buscavam o colegio a 

procura de conhecimentos que lhes abrissem portas e, sobretudo oportunidades para 

ingressarem nos seminarios e cursos superiores, principalmente os juridicos. 

O Colegio de Cajazeiras antiga escolinha da serraria (1836) nao funcionou de forma 

continua em todo seculo XIX e tambem no seculo XX. Em algumas oportunidades em virtude 

de secas e epidemias ele cerrou suas portas por algum tempo. Frisa-se, porem, que durante o 

seculo XIX, muitos outros professores se incorporaram aos esforcos do padre Rolim. E a 

contribuicao do colegio ao desenvolvimento da entao pequena povoacao foi inegavel e, 

principalmente, na preparacao de quadros para a luta de emancipacao politica e 

principalmente para dirigir o novo municipio. 

Ha de se ressaltar ainda a visao educacional global que teve o Padre Rolim vez que ja 

por volta de 1850 tinha ele a preocupacao com a instrucao feminina. Para tanto, enviou duas 

de suas sobrinhas para estudarem em Fortaleza - na Paraiba ainda nao tinha o ensino para 

meninas - com o proposito de ao retornarem fundar uma escola destinada ao sexo feminino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Segundo Deusdedit Leitao a 16 de agosto de 1858, o presidente Baurepaire Rohan 

concedeu a autorizacao a professora Vitoria dos Santos Rolim de Albuquerque para instalar 

uma aula particular no ensino primario para meninas, fato esse que deu a Cajazeiras a 

primazia de ensino no magisterio de primeira letras em toda Provincia. O colegio de Nossa 

Senhora das Neves, criado pela Lei n° 13, de 4 de novembro de 1858, surgiu quase tres meses 

depois da escola de Cajazeiras, circunstancia historica que convalida a famosa frase do 

tribuno Alcides Carneiro quando firmou que "Cajazeiras ensinou a Paraiba a ler". 

A escola ficou na administracao das irmas Antonia e Vitoria dos Santos Rolim de 

Albuquerque as quais ficaram lembradas por muitas de suas alunas com seus meritos de 

educadora. Outra mestra que se destacou foi Vitoria Bezerra de Meio, que adotou por muito 

tempo um metodo de bater na cabeca das alunas com uma regua, ja que na epoca era o tempo 

da palmatoria. 

Na escola formada pelo padre estudavam nao so meninas de Cajazeiras, mas de 

outras cidades proximas. No relato de dona Teresa Nogueira, natural de Sao Jose de Piranhas, 

ela afirma que aprendeu na escola, Portugues, Aritmetica, Geografia, Frances e Prendas 

Domesticas. 

Diante dessas informacoes, percebe-se que a mulher cajazeirense teve tamanha 

importancia no que diz respeito a educacao ja que elas lecionaram na escola criada pelo padre 

Inacio de Sousa Rolim, instituicao essa dedicada ao sexo feminino. 

Devemos lembrar por fim que em 1848, quando no povoado apenas brilhava o 

colegio, o padre Rolim estimulou a criacao de uma feira semanal que teve papel afirmativo no 

pequeno nucleo urbano como centro comercial e, por esse meio, contribuindo para o 

assentamento das bases do seu crescimento. 

Alias, a feira semanal, ao tempo do Segundo Reinado, se constituia evento de grande 

importancia. E claro que nao se pode comparar a feira do seculo XIX com as que ocorrem 

hoje em pleno seculo XXI . Na epoca a feira era o centro dos negocios do gado, de produtos 

agricolas, terras, escravos o que se possa imaginar, uma vez que inexistia comercio 

estabelecido nos pequenos nucleos urbanos de entao. Sabe-se que as fazendas, na epoca 

abrigavam a familia do proprietario, agregados, escravos, vaqueiros, agricultores e artesaos. 

As feiras eram ao mesmo tempo, unidades produtivas e unidades de consumo. Elas 

desempenhavam entao um destacado papel social de encontro para os negocios, relacoes 

familiares, acertos matrimoniais, combinacoes de toda a sorte, inclusive as articulacoes 

politicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Do ponto de vista economico, Cajazeiras no seculo XLX, registra o importante papel 

desempenhado pela cultura algodoeira e seu beneficiamento. Isto foi possivel principalmente 

depois de 1850, em que por conta da Guerra Civil Americana o Norte promoveu um bloqueio 

maritimo aos sulistas e a Inglaterra foi obrigada a encontrar substitutos ao algodao da 

America do Norte. Assim, beneficiou-se o algodao produzido no Nordeste brasileiro. A 

producao do algodao e seu beneficiamento proporcionaram o grande crescimento economico 

do interior do Nordeste contribuindo decisivamente para a implantacao do transporte 

ferroviario do qual se beneficiou Cajazeiras com a implantacao de um ramal da Rede Viacao 

Cearense antes de findar o primeiro quartel do seculo XX. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. Descricao da mulher na sociedade cajazeirense a partir de inventarios 

Sabemos que os testamentos e inventarios sao documentos distintos produzidos 

quando da morte de alguem de posses, porem, sao incomuns ja que ambos versam sobre os 

bens da pessoa e sao registrados por leis especificas. 

De acordo com Junia Ferreira Furtado, o testamento e um documento produzido 

momentos que antecedem a morte (o que pode significar alguns instantes, horas, minutos ou 

anos) e nele fica registrado a ultima vontade do testador relativa ao que ele deseja que faca 

com seus bens. Ja o inventario - e feito apos a morte, tambem chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA post-mortem, e por 

ele os bens do falecido sao distribuidos conforme as disposicoes legais e sua ultima vontade, 

no caso se houver testamento. E tambem um registro oficial do patrimonio deixado por pessoa 

falecida, do qual consta o tipo e o valor monetario dos bens acumulados ao longo da vida bem 

como a lista de creditos dividas ativas e debitos dividas passivas pendentes. 

Testamentos sao documentos mais concisos e curtos. Os inventarios sao volumosos e 

extensos. 

Ao citar Blueteau, Junia Ferreira Furtado afirma que o testamento trata-se de "uma 

declaracao de ultima vontade e disposicao de seus bens depois da morte lancada em papel por 

um tabeliao em presenca de testemunhas segundo as formalidades do Direito, que as leis ou 

costumes locais ordenam", ou seja, para Blueteau trata-se de um direito particular. 

Estudos feitos por Junia Ferreira Furtado em "A morte como testemunho da vida", 

nos inventarios mais antigos aparecem anotacoes dos gastos realizados para garantir a "boa 

morte", cercado por tradicoes e rituais (missa, vela, procissoes etc). 
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No Novo Codigo Civil Brasileiro, segundo Junia Ferreira, testamento e considerado 

"o ato irrevogavel pelo qual alguem, de conformidade com a lei, dispoe, no todo ou em parte, 

do seu patrimonio para depois de sua morte" (FURTADO, 2009, p. 95). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Codigo Brasileiro de 1916 definia que os menores de 16 anos; os loucos de todos 

os generos; os que, ao testar, nao estivessem em seu perfeito ju izo e os surdos-

mudos que nao puderem manifestar sua vontade estavam excluidos desse direito. O 

Novo Codigo Civil Brasileiro exige apenas que o testador tenha mais de 16 anos e 

veda esse direito somente aos incapazes e aos que, no ato de testar, nao tiverem 

discernimento. ( F U R T A D O , 2009, p . 97) 

De acordo com Junia Ferreira, no Brasil colonial, bens como roupas, moveis, joias, 

objetos de uso pessoal, que na epoca possuiam muito valor (em Sahara, por exemplo, no 

inicio do seculo X V I I I uma sela de cavalo valia o mesmo ou mais que uma casa), eram 

comumente incluidos nos testamentos. 

Diante disso, percebe-se que a sela tinha tamanho valor em detrimento do cavalo ser 

o animal que sempre acompanhava o senhor servindo de transporte nao so a ele como tambem 

de toda familia patriarcal. Como dizia Freyre emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nordeste, sem o cavalo o homem era um ser 

incompleto. 

Segundo Junia Ferreira, os inventarios privados sao os mais raros de serem 

encontrados pelo historiador, pois a preservacao de documentos de origem privada e erratica e 

fortuita. Em se tratando do inventario judicial era obrigatorio quando o falecido deixasse 

herdeiros menores de 25 anos. 

Quando se fala em partilha estamos nos remetendo a divisao de todos os bens 

deixados pelo morto. Esses bens podem ser moveis ou imoveis, ou seja, bens que podem ser 

transportados sozinhos ou com o auxilio de outra pessoa e os que nao podem ser conduzidos. 

No que tange aos bens moveis, podemos citar o ouro e a prata e como bens 

semoventes destacam-se os animais e escravos. Num inventario, o total dos bens avaliados e 

chamado monte-mor. 

Diante desse breve panorama, percebe-se que os inventarios e os testamentos sao 

fontes que podem conter informacoes ecleticas e segredos inesperados que incrementam o 

trabalho de pesquisa do historiador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.3. Participacao das mulheres no municipio de Cajazeiras na segunda metade do seculo 

X I X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No presente texto pretende-se avaliar, atraves de inventarios, a participacao efetiva 

das mulheres da epoca. Nesse registro tenho como proposito averiguar de que maneira as 

mulheres atuavam na sociedade da epoca e como eram beneficiadas no que se refere aos bens 

que recebiam. 

Nosso objetivo e analisar o real papel da mulher no processo de ocupacao destas 

paragens, coisa que a historiografia local e estadual tem dedicado poucas paginas. 

Em documentos pertencentes a justica na 2 a Vara do Forum Ferreira Junior em 

Cajazeiras (sertao paraibano) foi feito um levantamento de inventarios referentes ao seculo 

XIX. Neles constam que as mulheres herdavam bens moventes, semoventes e de raiz. Elas 

tambem aparecem como inventariantes e tutoras. E, mesmo quando menor de idade tambem 

eram herdeiras recebendo bens iguais aos demais. 

Em fins do seculo XIX, eram poucos os que sabiam ler - principalmente as mulheres-

por isso, era necessario um representante para tratar de seus "negocios", pois na hora da 

partilha havia os avaliadores que em sua maioria omitiam os valores dos objetos, em 

detrimento da falta de conhecimento dos inventariantes. 

O inventario, essa importante peca juridica, foi sempre, em todos os tempos, decisivo 

para se fazer a justica de entao e, apaziguar os herdeiros de familias de posses. E claro que 

nem todos aceitam pacificamente os ditames da lei. Muitos fingiam acatar a decisao judicial 

apenas na presenca do magistrado. E, assim que deixavam a presenca do juiz, comecavam a 

maquinar meios para ficar com o maior quinhao possivel ou ate para se apoderarem das partes 

dos demais componentes do inventario. 

O inconformismo e a ambicao desmedidas eram mais presentes entre os herdeiros 

masculinos que se aproveitando da decantada "fragilidade feminina" pressionavam para ficar 

com mais bens. Quando as mulheres estavam casadas a ira e a ambicao voltavam-se para os 

maridos ou companheiros, tidos e havidos muitas vezes como estranhos e usurpadores. Alias, 

em termos de desavencas familiares, e sempre bom lembrar que, a partir da segunda metade 

do segundo quartel do seculo XIX e principios do XX, havia muitas querelas familiares por 

herancas. Brigava-se e matava-se por um palmo a mais ou a menos de terra. 

Os inventarios ate que diminuiam as brigas mais nem sempre. Isto porque refletindo 

a situacao social da mulher que na epoca era de deslavada inferioridade, deixava essas sempre 

em condicao inferior no momento da partilha. Assim e que enquanto aos homens era 
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destinado a maior area de terras e, dentre estas, as de melhor qualidade, - os baixios, por 

exemplo -, o maior numero de cabecas de gado bovino, eqiiino e muar (burros e mulas) quase 

sempre os de melhor qualidade racial. As mulheres, os inventarios contemplavam com as 

joias da familia - quando havia - crucifixos, par de argolas, par de brincos, aneis de pedras, 

colares e algumas escravas - ja que a populacao escrava masculina quase sempre ficava com 

os herdeiros, - tambem eram inventariados para as mulheres toda a mobilia domestica: 

panelas, tachos, pratos, garfos, caixas, facas, mesas, jogos de malas, armarios, oratorios com 

imagens dentre outros. Ou seja, esses bens herdados pelas mulheres mostram que na povoacao 

de Cajazeiras, as mulheres nao tinham outras atividades fora do lar ao nao ser no rocado. 

Em um inventario do ano de 1863 da inventariante - Maria do Ola da Conceicao, 

viuva de Antonio Gomes da Silveira, ela aparece herdando dois jogos de malas, um machado, 

uma foice, duas cangalhas, cinco enxadas, tres vacas paridas, tres vacas solteiras, uma garrota, 

tres novilhotes, quatro eguas novas solteiras, uma egua velha, tres poltras de muda, um coelho 

grande e um pequeno, parte de terras no sitio Cascavel com uma casinha velha, uma parte de 

terras no Sitio Gravata, uma egua parida, um clavinote. Quanto as herdeiras - apareceram 

cinco - sendo uma casada e as demais solteiras. Maria da Conceicao - casada com Jose 

Ferreira de Albuquerque, herda bens como - vaca parida, sete bracas de terras no sitio 

Redondo, uma quantia em dinheiro de 1$600 e um poltro - totalizando 115$985. Bernardina 

Maria de Jesus - solteira, herdou os seguintes bens - um par de argolas, um anelao, uma caixa, 

uma vaca parida, uma vaca solteira, um novilhote, uma poltra, parte de terras no sitio 

Cascavel - totalizando 115$985. A herdeira Antonia - 13 anos - recebeu um anelao, um par de 

argolas pequeno, uma caixa, dois novilhotes, uma egua solteira, parte de terras no sitio 

Cascavel - num total de 115S985. A herdeira Rita de 11 anos herdou - uma novilhota, uma 

egua parida, uma dita solteira e parte de terras no sitio Cascavel - num total de 115S985. Ana, 

tambem solteira, herda - uma vaca parida, uma novilhota, uma egua parida, uma egua solteira, 

uma poltra e parte de terras no sitio Cascavel - num total 115$985. 

Diante do quadro acima descrito percebe-se que mesmo os bens sendo diferenciados, 

ao final, a soma correspondente destinados aos herdeiros era igual, sendo que a viuva recebe 

metade da heranca inventariada sendo a outra parte subdividida com os herdeiros de acordo 

com as leis vigentes. Vale salientar que para existir essa meacao era necessario o casamento 

ser em comunhao de bens. 

Observando outros inventarios, a partilha da mulher casada e com herdeiros, nota-se 

ser diferente das solteiras. Elas quando tem filhos, irao necessitar de bens diferenciados, por 

exemplo, herdavam vacas paridas, pois delas extraia-se o leite para ajudar na alimentacao das 
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criancas assim tambem para os demais membros da familia, como tambem podia ser utilizado 

para fabricacao de queijos, e para a venda (ajudando no orcamento da casa). Elas tambem 

herdavam parte de terras com casas de taipa mesmo que deterioradas com plantacoes como: 

laranjeiras, coqueiros dentre outras arvores frutiferas. As enxadas surgiam em seus bens, pois 

como e sabido muitas mulheres alem de exercerem o papel de mae e cuidarem da casa tinham 

que labutar no rocado juntamente com seu conjugue ja que na sociedade da epoca a mulher 

nao tinha outro espaco fora do privado a nao ser no rocado. 

Como ja mencionado, o gado eqiiino e muar eram na partilha destinada mais aos 

homens vez que ele era utilizado no transporte de carga. Ressalte-se que estamos falando de 

um periodo anterior a existencia do automovel. A foice, o machado, a rocadeira, o cavador e o 

picarete ficavam com os herdeiros para os trabalhos na faina agricola. A espingarda, o 

mosquetao, o bacamarte e o parabelum tambem eram destinados aos homens utilizados na 

caca e, sobretudo, na defesa da familia e posses, numa epoca marcada por muita violencia 

reinante na zona rural como afirma Jose Octavio emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lutas e Resistencia. 

As mulheres tambem herdavam algum gado, caprino e ovino, porem, percebe-se que 

as melhores cabecas e quantidade ficavam com os herdeiros ja que o seu papel na familia era 

cuidar da casa, do esposo e dos filhos. Ainda que tenham frequentado por algum tempo se e 

que o fizeram, a escolinha para meninas que funcionou por algum tempo sob a direcao das 

sobrinhas do padre Rolim. Nos inventarios, algumas vezes foram contempladas com equinos 

e muares, se fossem apropriados para montaria feminina. 

Percebe-se que quando a herdeira era menor de idade, recebia bens do tipo, par de 

argolas, par de brincos, pecas de colar, aneis, caixas, vacas solteiras, novilhotas, terras e 

dinheiro. E o inventario levava em conta o fato dela nao necessitar de imediato do usufruto 

dos bens devendo os mesmos serem administrados por seu representante legal. 

E bom frisar mais uma vez que a participacao das mulheres nos inventarios era 

proporcional a posicao que ela ocupava na epoca. Nunca e demais lembrar que elas pouco 

estudavam, ja que esse era um direito quase que totalmente masculino, nao tinham direito a 

votar etc. Os inventarios refletiam os costumes e as tradicoes vigentes da epoca. 

Algumas vezes os inventarios levavam em conta o que constava em algum 

testamento deixado pelo falecido (a). Um exemplo, desse tipo, encontramos num inventario 

do ano de 1881, quando Antonia Jacinta de Jesus faleceu e deixou em testamento que apos 

sua morte teria que alforriar a escrava Quiteria que havia ganhado de seus pais quando ela 

tinha aproximadamente 6 anos de idade. O inventariante - Antonio Lins de Albuquerque, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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viuvo de Jacinta, vendeu a escrava por 4005000. A escrava tinha 40 anos, era parda, 

cozinheira, solteira, matricula n° 181 de 6 de julho de 1872 pronta para qualquer trabalho. 

Nos inventarios compulsados - num total de dez - observamos que o 

desenvolvimento economico nao foi tao grande como se poderia imaginar, talvez possamos 

afirmar que a concentracao da riqueza fosse maior que em outros tempos ou que nao 

tenhamos tido a sorte de cair em nossas maos um inventario de um grande proprietario vez 

que na divisao das terras falava-se sempre em bracas - 25 bracas em quadro equivale a uma 

tarefa - e na minha avaliacao a ideia do tamanho de uma propriedade seria melhor 

compreendida pela quantidade de tarefas e/ou hectares. Nos mesmos inventarios nao foram 

encontrados consideraveis somas de gado, apesar de ser a pecuaria uma das principais fontes 

de riqueza do periodo estudado. O mesmo raciocinio vale para as pecas de ouro e os escravos. 

A propria descricao dos imoveis (casas) nos mostra que a excecao da Casa Grande da fazenda 

as demais sao descritas como casas de taipa muitas vezes em mau estado de conservacao. A 

transcricao na Integra de um dos inventarios estudados demonstra o quadro economico da 

epoca. 

Nesse inventario do viuvo Francisco Antonio Barboza do ano de 1860, por exemplo, 

o de maior valor analisado nao aparece terras nem ouro, mencionei-o por ser o de maior valor 

do total de dez, porem nos outros nove aparecem - terras, ouro, dentre os outros bens como 

foi citado anteriormente. Nessa partilha nota-se bens - eqiiinos, bo vinos, imagens, dotes e 

casas. Ou seja, em cada inventario analisado surgiam bens diferentes. Nas descricoes desse 

inventario confirma o que foi dito anteriormente, bens mal avaliados, inventariantes e 

herdeiros que nao sabiam ler, bens que surgem sem existir, dividas etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I NVENT ARI O DO VI UVO FRANCISCO ANTONIO BARBOZA DO ANO DE 1860 

QUANT. BENS 

VALOR DE 

CADA 

BEM HERDEIRO/ P ARTILHA OBSERVACOES 

1 

Or ator io com duas 

imagens 16$000 

Francisco An t on io Barboza -

viu vo 

Manoel An ton io Barboza nao 

sabia ler  

1 jogo 12$000 

Miguel Homer o - admin ist r ador 

de seus filhos recebeu um 

dote de sua finada mulher 1 

por ta de fer r o - que nao 

existia 

5 gar rotes 3$000 cada a viuva em por tou - 713$870 4 cabras - nao existia - 640$000 

1 

cavalo m uito velho 

capado 16$000 

1 or a tor io com duas imagens -

16$000 

1 d it o in t e ir o 50$000 1 jogo de 12$000 

Neste inven tar io a par t ilha foi 

por igual 

1 d ito capado 50$000 4 12$000 

Os interessados alegam que as 

avaliacoes das casas nao 

estavam cor retas 

5 vacas par idas 35$000 cada 1 cavalo capado velho -1 6 $0 0 0 

1 1 ditas solteiras 30$000 cada 1 d ito in t e ir o - 60$000 

Os filhos da herdeira falecida 

Anna t am bem ganham 

dotes 

2 novilhotas 18$000 cada 2 vacas par idas - 70$000 

1 gar r ota 10$000 25 ovelhas - 25$000 

Acharam que r epar t ida esta 

quant ia toca a meacao 

viuvo - 713$870 em igual 

quant ia 

3 gar rotes 10$000 cada 3 carneiros - 3$000 

50 ovelhas 1$000 

Divida do major Jose Francisco de 

Sousa-1$000 

Toca a cada um dos herdeiros -

812$830 

4 ovelhas $640 

1 casa na povoacao de Cajazeiras 

-4 0 $0 0 0 

Acharam que dividida essa 

quant ia pelos bens toca a 

cada u m - 260$943 

3 carneiros 1$000 Tem mais para r epor - 3$130 Luzia - em por tou - 713$870 

1 casa de taipa 400$000 

Havia divida - ao Major Jose 

Francisco de Sousa - l$0O0 

1 

casa de taipa 

pequena 25$000 - 30$000 

O inventar ian te declarou uma 

divida de 100$000 

1 

casa pequena de 

taipa 12$000 - 20$000 

Recebeu um dote de 30$000 -

nao existiu 

Benedito Gomes - 10$000 de 

bens 

1 vaca par ida - 3 5 $000 

O casal Francisco Gouveia -

1 1 $1 8 0 -

1 polt r a de segunda muda -

40S000 

O casal Manoel Jose Ignacio -

2$0O0 

Nao sabia escrever 

O casal An ton io Francisco -

12$000 

A mae empor tou - 270S943 

Acharam que as casas estavam 

mal avaliadas, pois a casa 

grande nao valia t ao alto 

valor  
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1 dote -60S5000 

Os gar rotes for am avaliados por 

baixo valor  

I garrotao - 3S000 

Somados os bens divida-se em 2 

par tes iguais - uma ao viuvo e a 

ou t r a jun t e com os mais dotes e 

divida-se em tantas par tes 

iguais, quan to os filhos da 

finada subdivida o da her deir a 

finada Anna para seus filhos 

1 cavalo capado - 50S000 

3 vacas solteiras - 90S000 

1 ga r r o t e - 12S000 

Divid a de Jose Luis - 11S000 

11 ovelhas 12S000 

Divid a de An ton io Francisco -

12SOO0 

1 casa no povoado de Cajazeiras -

30S000 

Havera para r epor - 9S557 

An a Ma r ia de Jesus - falecida 

Seus bens vao para seus filhos -

toca a cada 33S867 sobrando 

para par t ir $7 

An t o n io Goncalves de Fr e it as -

filho de Anna 

1 dote da finada mae - 2S310 

Divid a de Francisca Cor reia -

1S557 

1 vaca solteira - 30S000 

Ma r ia n a M" da Conceicao -

filha de Anna casada com 

Anton io Ferreira da Silva 

Mae empor tou - 33S867 

Meio d ot e -2 S3 1 0 

1 vaca par ida - 30S000 

Deve Francisco Cor reia - 1S557 

Cosme Jose de Fr eitas - filh o de 

An n a 

Mae empor tou - 33S867 

Meio dote de sua mae - 2S310 
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Joaquim Goncalves - Filho de 

Anna 

Mae empor tou - 33S867 

Meio dote de sua mae - 2S310 

1 vaca solteira - 30S000 

Divid a de Francisco Cor reia -

1S557 

Jose 

Mae empor tou - 33S867 

Meio d ot e -2 S3 1 0 

1 vaca solteir a - 305000 

Divid a de Francisco Cor r eia -

1S557 

Francisco - filho de Anna 

Mae empor tou - 33S867 

Meio d ot e -2 S3 1 0 

1 vaca solteira - 30S000 

Divid a de Francisco Cor reia -

1 $557 

Anna - filha de Anna 

Mae empor tou - 33S867 

Meio d ot e -2 S3 1 0 

1 vaca - 30S000 

Divid a de Francisco Cor reia -

1S557 

Mariano 

Mae empor tou - 33S867 

Meio d o t e -2 $3 1 0 

1 vaca solteir a - 30S0O0 

Divid a de Francisco Cor r eia -

1S557 



66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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falecida - sua representante 

e a filha - Gertrudes 

Quantia - 2705944 

Me io dote de sua finada mae -

19S980 

2 novilhotas - 33SOOO 

3 vacas par idas - 105S00O 

1 ga r r o t a - 12S000 

2 garrotes - 24S000 

4 ovelhas - 2S560 

Divid a de Benito Alves - 10S000 

Divid a de Manoel Jose - 10S000 

Repoe o herdeiro Manoel An ton io 

-8S274 

1 casa pequena na povoacao de 

Cajazeiras deter iorada 

20S000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total da soma dos bens 

do inventario-

1$427$740 

Esses inventarios nos servem como base economica para analisar a sociedade 

cajazeirense em fins do seculo XIX. Eles se comportam como sendo uma pequena radiografia 

dos limites e possibilidades de uma epoca, e como os dados falam por si so, um periodo 

marcado por mudancas e permanencias, um tempo de di stand am ento entre o olhar masculino 

e feminino, uma era de censuras e lutas por liberdades. Em outras palavras, esses inventarios 

evidenciam que o papel da mulher cajazeirense da epoca nao era diferente de suas 

contemporaneas. E assim como nos demais cenarios suas funcoes estavam voltadas para 

cuidar da casa, dos filhos e em alguns casos trabalhar no rocado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CONCLUSAO 

Levando em consideracao as observacoes feitas e as analises construidas ao longo do 

estudo, podemos estabelecer um contato mais solido com as mulheres de outrora, mulheres 

que se dividiam entre as atividades familiares e os sonhos de emancipacao. Pensar na mulher 

em fins do seculo XIX e compreender um emaranhado de relacoes sociais em que seu papel 

esteve somente voltado para sustentar as ordens do marido. Uma mulher que se entregava aos 

afazeres domesticos e em cada comodo da casa por ela administrado ficava sua marca. Elas 

foram tolhidas em todos seus sonhos e desejos de mais participacao social e de maior 

liberdade. Todas as suas possibilidades de ser e de estar inseridas num formato de liberdades. 

Ser livre era um sonho, ser mulher, mae, filha e esposa era o que sobrava dentro da linguagem 

situacional do seculo XIX. A mulher nao teve como escrever sua propria historia, o homem 

foi quern a construiu. Ao que parece a imagem da mulher se reflete nas expectativas que o 

homem tinha em relacao a ela. Esperamos que esta pesquisa pudesse nao somente preencher 

prateleiras de uma biblioteca, mas sirva como pontape para outras observacoes e outras 

analises. Afinal, e seculo X X I e o tempo de mulheres morangos, melancias, meloes e outras 

mais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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