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Introdução

A busca do conhecimento específico da experiência das mulheres em
determinado contexto histórico é relativamente recente na produção historiográfica. À luz de
uma leitura mais antropológica, novos objetos, incluindo os papéis femininos, têm se tomado
interesse vivo no constante debate das ciências humanas. O surgimento da mulher enquanto
objeto histórico deve-se à superação da visão tradicional do pensamento positivista, que
privilegiava os grandes acontecimentos, fetos políticos e feitos de instituições, e à emergência
de posturas teórico-metodológicas desenvolvidas pela Nova História, que Incluíram a mulher
entre seus objetos, quando antes esta era uma mera espectadora dos acontecimentos.
Segundo Maria Odila Leite Dias, "foi fundamental a atuação de Lucien Febvre e de Marc
Bloch na criação do grupo dos Annales que, se não incorporou de imediato uma
historiografia social das mulheres, abriu caminho para ela na medida em que lutou para
desvencilhar a historiografia de idealidades abstratas e conceitos teóricos".1
Essas novas posturas metodológicas guardam entre os seus princípios básicos
o relativismo cultural. As diversas gerações dos historiadores dos Annales desenvolveram a
idéia de que toda a realidade é social e culturalmente constituída. Tal pressuposto fez ampliar
as afinidades entre os historiadores e os antropólogos sociais, que assimilaram às suas análises
0 estudo das crenças, sistemas de valores, atitudes mentais, símbolos e representações.

1 Maria Odila L. da Silva, "Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva histórica e hermenêutica do
cotidiano". In Albertina de Oliveira Costa & Cristina Bruschini (org), Uma questão de gênero (Rio de
Janeiro, 1992), p. 46.
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Abriram-se, assim, novas perspectivas para a escrita da história, mais abertas à pluralidade
das vivências humanas em determinados contextos, incorporando novas temáticas,
desenvolvendo métodos e se relacionando com outras áreas do saber, num profícuo diálogo
interdisciplinar.2 É uma perspectiva historiográfica que está muito menos preocupada com
explicações globais, balizadas por instâncias determinadoras e ancoradas numa tradição
marxista não revisada; e bem mais próxima à compreensão das práticas e ações de homens e
mulheres numa dimensão relacional. Escreve-se agora uma história menos absoluta, que
considera as dimensões do social, do político, do cultural, do econômico, do simbólico, sem
compartimentações e instâncias supradeterminadoras.3 A realidade, assim, é entendida como
um dado social e culturalmente construído, sujeito às variações do tempo efcspaço. Descarta
se abstrações universais e resgata-se o relativismo cultural para se nuançar situações
históricas concretas.
Se o discurso de cunho positivista do século XIX viu a mulher como de
natureza complementar ao homem, confinando-a ao espaço doméstico através da apologia
das diferenças biológicas, a história social e a história das mentalidades optaram, por outro
lado, pelos temas ligados à vida humana, sensibilidades e cotidiano: "preferiram ater-se à
história de seres vivos e concretos e à trama do seu quotidiano, um conjunto emaranhado de
suas múltiplas fimções, atividades, preocupações, atitudes variadas que se entrerrelacionavam
em conflito, acabando por constituir um modus vivendi".4

2 Para as questões sobre a Escola dos Annales e as novas abordagens historiográficas ver Peter Burke, A
escrita da História: novas perspectivas (São Paulo, 1992); e, do mesmo autor, A Escola dos Annales, 1929
1989: a Revolução Francesa da historiografia (São Paulo, 1992).
3Déa Ribeiro Fenelon, "Trabalho, cultura e história social: perspectivas de investigação”. In Projeto História,
São Paulo, (4): 21-37, jun./1985.
4Maria Odila L. da Silva, op. cit., p. 46.
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Em suma, o avanço dos estudos históricos, no que concerne às suas técnicas e
métodos, a partir do século XX, reabilitou as experiências feminina«; através do tempo.
Abandonou-se o determinismo biológico das explicações sobre a vida das mulheres,
enfatizando em seu lugar os elementos culturais, sociais, políticos e econômicos que
influenciam o comportamento social.5 A partir de então foi possível vislumbrar-se uma nova
narrativa histórica que busca a compreensão das inextricáveis práticas sociais, discursos e
representações dos universos tanto feminino quanto masculino.6
Alargando os avanços da história social, o estudo das representações se
desenvolve assimilando outros campos do saber: a história literária, a epistemología das
ciências, a sociologia e a antropologia simbólica. Segundo Roger Chartier, a emergência de
uma história cultural está voltada para as percepções do social, para os discursos e
consequentemente para as práticas e estratégias, nunca neutras, que tendem-a impor uma
autoridade.7 Neste sentido, influenciado pelas formulações de Foucault a respeito dos objetos
discursivos, Chartier, na sua abordagem, reafirma que "as próprias representações do mundo
social são os componentes da realidade social".8 E Lynn Hunt complementa afirmando que
"as relações econômicas e sociais não são anteriores às culturais, nem as determinam; elas
próprias são campos de prática cultural e produção cultural".9 No leque aberto por Foucault,
o corpo, o sexo, o homem e a mulher constituem discursos portadores de significações
historicamente fundamentadas. Comentando a contribuição de Foucault à História Cultural,
Patrícia O'Brien nos informa que "ele procurou minar os pressupostos de uma disciplina que

5Maria Lúcia Rocha-Coutinho, Tecendo por trás dos panos: a mídher brasileira nas relações familiares (Rio
de Janeiro, 1994), p. 14.
6Idem, ibidem, p. 15.
7Ver Roger Chartier, A história cultural: entre práticas e representações (Lisboa, 1988), p. 7.
* Apud Lynn Hunt, "Apresentação: história, cultura e texto”. In Lynn Hunt (org.), A nova história cultural
(São Paulo, 1992), p. 9.
9Idem, ibidem, p. 9.
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ainda circunscreve em guetos as histórias de mulheres. (...) Uma disciplina que, na maioria
dos casos, ainda entende o poder como atributo de uma nação ou classe". É interessante
observar que, mesmo que Foucault não tenha abordado a história das mulheres como objeto
de discussão específica e adotado o gênero enquanto categoria analítica, "seu método de
estudar o poder através do discurso constitui uma grande promessa para a atuação nessa
área".10
E ainda no campo da abordagem cultural da história que acompanhamos o

crescimento das novas leituras sobre a diferenciação dos gêneros. Faz-se necessário afirmar
que, sem essas leituras, "nenhum relato de unidade e diferença culturais pode estar
completo".11 Corroborando a possível relação entre a história das mulheres e a recente
abordagem historiográfica — a história cultural —, Natalie Davis, nas palavras de Hunt,
"apoia-se nas distinções entre homens e mulheres para esclarecer os mecanismos dos
primórdios da cultura moderna". Davis assinala ainda a urgência de se descobrir o alcance dos
papéis e simbolismo sexuais em diferentes sociedades e períodos.12 Cécile Dauphin, fazendo
um balanço sobre as principais questões que envolvem essa nova história, afirma que "já não
é possível fazer-se uma história sociocultural sem que seja tomado em conta o papel, o saber
e o poder da mulher".13 Associado à história cultural, o estudo das relações de gênero se
inclina a analisar sistematicamente a dinamização dos papéis sociais, as relações dos poderes
constituídos num determinado contexto e as contradições dos padrões morais de uma época.

10Sobre a perspectiva de Foucault ver Patricia O'Brien, "A História da Cultura em Michel Foucault". In Lynn
Hunt (org.), A nova história cultural (São Paulo, 1992), pp. 60-62. Utilizamos a palavra gênero no sentido
anglo-saxão que significa relação entre os sexos.
11Lynn Hunt, op. cit., p. 24.
12Idem, ibidem, p. 24.
13 Cécile Dauphin, "Mulheres". In Jacques Le Goff; Roger Chartier & Jacques Revel, A nova história
(Coimbra, s/d), p. 497.

Todo este conjunto de questões que envolve as mulheres na construção dos
contextos sociais se reflete, atualmente, na problemática da historiadora francesa Michelle
Perrot que, em seus trabalhos sobre a exclusão das mulheres, aponta para a superação dos
discursos miserabilista de opressão e de vitimização, procurando evidenciar a ação das
mulheres, a plenitude dos seus papéis e a existência de seus poderes.14 Essa superação dar-seia pelo alijamento das teorias que procuraram incessantemente confinar as mulheres a certos
limites — a família, a casa e a esfera privada —, referendando a teleologia da maternidade. É
ainda Perrot que segue nos alertando para a importância de se reconstruir as experiências
femininas a partir da constituição de cada cultura, lembrando "que é preciso recusar a idéia de
que as mulheres seriam em si mesmas um objeto de história. É o seu lugar, f sua «condição»,
os seus papéis e os seus poderes, as suas formas de ação, o seu silêncio e a sua palavra" que
nos interessa.15 Perrot também influenciou a escrita sobre as mulheres ao atestar que o
desenvolvimento da antropologia histórica colocou o estudo da família e dos papéis sexuais
num primeiro plano. É esta estudiosa que vai questionar na França o lugar da história das
mulheres, até então feita para e pelos homens. Adepta das. idéias de que as relações entre os
sexos mudam através do tempo e de que há uma especificidade própria à relação entre os
sexos na história ocidental, Perrot envereda por uma perspectiva foucaultiana para tentar ler a
história das mulheres também naquilo que dizem os homens, ou seja, decodificar discursos,
ler pelo avesso.16
Agora pode-se entender porque os estudos de gênero, categoria conceituai e
histórica de origem anglo-saxônica, contribuíram efetivamente para o conhecimento das

14Michelle Perrot, Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros (Rio de Janeiro, 1988). Ver
especialmente a introdução e o capítulo sobre as mulheres.
15Georges Duby e Michelle Perrot (Dir.), História das Mulheres, v. 2: A Idade Média (Porto/São Paulo,
1993), p. 7.
16Michelle Perrot, Os excluídos da história: operários, mulheres, prisioneiros (Rio de Janeiro, 1988).
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condições femininas na história. O gênero enfatiza o aspecto relacionai das definições
normativas de feminilidade, sinalizando para a percepção de que os homens e mulheres são
definidos em termos recíprocos e nenhuma compreensão de um deles pode ser alcançada por
um estudo em separado.17 A análise do gênero tem permitido nortear a investigação que se
volta para o conhecimento das relações complexas entre os sexos e a decodificação dos
sentidos das diversas interações humanas. Joan Scott rejeita as análises que insistem em
reafirmar o caráter fixo e permanente da oposição binária masculino-feminino.18 Esta
historiadora americana incorpora à análise de gênero a análise do poder e dos discursos,
ampliando assim consideravelmente a proposta de se desenvolver o conhecimento sobre a
diferença sexual que, para ela, é eminentemente cultural, ou sejÇ evoca representações,
significações, sentidos múltiplos e mesmo contraditórios. Por isso a insistência de que o
gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder, ou melhor, "as mudanças na
organização das relações sociais correspondem sempre à mudança nas representações de
poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente um sentido único".19 Desta
maneira, vê-se delineada a dimensão antropológica nas pesquisas históricas, que incorporam
"a análise de sistemas de categorias e imagens constitutivas da experiência feminina em
diferentes grupos é culturas (...), possibilitando que se pense agora não apenas a mulher, mas
também o homem, como categorias socialmente constituídas".20
As novas investigações da historiografia questionam a existência de uma
essencialidade feminina. Urge entender que não existe a mulher enquanto gênero universal,

17Joana Maria Pedro. "Relações de Gênero na Pesquisa Histórica". In Revista Catarinense de História, (2):
35-44. 1994.
18Joan Scott. "Género: uma categoria útil de análise histórica". In Educação e Realidade. Porto Alegre, 16
(2): 5-22, jul./dez. 1990
19Joan Scott, op. cit., p. 14.
20Maria Lúcia Rocha-Coutinho, op. cit., p. 15.
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mas sim uma pluralidade de mulheres que desempenham papéis culturalmente constituídos e
que não estão necessária e unicamente associados ao sexo biológico.21 A forma como a
imagem da mulher de um contexto foi engendrada e veiculada, e os papéis que lhe foram
atribuídos, constituem um sentido, uma representação e um discurso histórico. Decodificá-los
é atribuição dos que tentam desvelar as práticas do cotidiano feminino, que são plurais, as
relações de poder de uma sociedade e, por último, as estratégias formais ou informais de
sobrevivência das mulheres nos diferentes espaços sociais (públicos e privados). Tirando as
mulheres do lugar de meras coadjuvantes da história, essas novas perspectivas analíticas das
ciências humanas reabilitam-nas enquanto seres históricos, passíveis de ação, inovando em
suas práticas, dotadas de vida, poderes, vontades e sentimentos. Nãcfautômatos, mas criando
elas mesmas o movimento da história.22
Se fizéssemos um balanço dos paradigmas que informam o trabalho do
historiador atualmente, nos arriscaríamos a dizer que as interpretações lembradas acima se
constituem num grande esforço para as ciências ditas humanas, haja visto a predominância da
tendência tradicional que pensa e escreve a história a partir do olhar masculino, sem nenhuma
crítica, reforçando a todo momento uma visão androcêntrica.
Convém lembrar que os estudos das mulheres em sociedade, no geral,
reavaliam paradigmas epistemológicos tradicionais e funcionam como contributo importante
para uma nova atitude metodológica frente à relação passado-presente. "Estes estudos
participam em cheio do processo de elaboração do conhecimento e de crítica dos métodos
das ciências humanas"; e também nos permitem "reconstruir ou redefinir os processos de

21 Idem, Ibidem.
22 Ver Michelle Perrot, op. cit., especialmente a introdução.
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subjetividade, de identidade, da própria racionalidade no mundo contemporâneo, que se volta
para o passado a fim de se reencontrar, devidamente relativizado, no presente".23
A tarefe de investigar os diferentes papéis assumidos pelas personagens
femininas, em um mundo onde o poder masculino encontrava-se plenamente estabelecido,
implica compreender as percepções que as mulheres tinham do seu tempo e do seu espaço, e
o grau de consciência que desenvolveram ao negar, transformar ou reproduzir certas práticas
sociais. O direito a uma participação social ampla e a um exercício mais livre da cidadania
constituem a motivação e, ao mesmo tempo, a fonte de inspiração dos estudos feministas.
Estes vêm refletindo cada vez mais sobre o nosso presente, ainda tão desafiador para as
mulheres. A proposta que ora nos lançamos encontra-se associada ao esforço desta revisão
historiográfica, que tem no resgate das memória feminina a sua razão maior.

O presente trabalho tem como objeto de estudo as experiências femininas em
Salvador no período da Primeira República. O tema, que se insere na renovação
historiográfica processada no decorrer das últimas décadas, vem recuperar as mulheres
enquanto sujeitos da história, reabilitando-as nas suas múltiplas vivências. Analisamos a vida
das mulheres dos setores de elite e dos segmentos intermediários da sociedade baiana. As
formas pelas quais foram educadas (tanto no seio da família como nos conventos e nos
colégios), os processos de socialização que construíram através das diversas atividades que
exerceram (a exemplo do assistencialismo social) e as práticas relacionadas ao seu lazer e à

23 Maria Odila L. da Silva Dias, op. cit., p. 41.
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sua cuhura (que as integraram na esfera pública) são algumas das questões que procuramos
investigar.
As mulheres que tiveram as suas vidas por nós perscrutadas, como já
assinalamos, pertenciam às classes sociais abastadas e tradicionais da cidade do Salvador e
aos setores intermediários dessa sociedade, que incluíam os profissionais liberais da terra,
prestigiados, na maioria das vezes, muito mais pelo status que a sociedade lhes conferia do
que pela riqueza propriamente dita que possuíam. Apesar de esse grupo feminino não ser
homogêneo na sua condição de classe, observa-se, nele, interesses comuns no tocante ao seu
código cultural. Partilhavam valores, concepções, comportamentos e atitudes, dando sentido
assim a um estilo de vida muito próprio, diferente do construído por outros grupos sociais no
mesmo período. Formavam uma elite na perspectiva cultural, pelo grau de instrução que
possuíam, pelo acesso às informações e pelas atividades sociais que desenvolviam
As nossas senhoras e senhorinhas das famílias brancas legalmente constituídas
— poucas eram as exceções — tiveram oportunidade, mesmo que de modo lento, mais
sempre contínuo, de se escolarizarem, participando cada vez mais das atividades ligadas às
manifestações artísticas, literárias e culturais oferecidas no seu círculo social. Essas baianas
bem nascidas possuíam, também, perspectivas de vida bastante assemelhadas, participando de
um tipo de sociabilidade que incluía as diversões e as atividades ligadas ao trabalho, o que na
prática as diferenciava da maior parte das mulheres baianas — parcela esta constituída por
negras, mulatas e brancas pobres, ex-escravas, trabalhadoras e desempregadas, que
sobreviviam a partir de outras estratégias, na primeira fase do regime republicano no país.
O estudo das mulheres pertencentes aos grupos dominantes em um contexto
específico se constitui numa dupla novidade na nossa historiografia. Primeiro porque o
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resgate da mulher enquanto sujeito histórico já é algo difícil e que vem se processando muito
lentamente, em compasso com a renovação dos estudos históricos e a reavaliação de certos
paradigmas no quadro epistemológico das ciências humanas, como foi visto acima. Em
segundo lugar, porque mostra-se como uma tarefa complicada percorrer os caminhos
trilhados pelas mulheres da classe dominante, que pela sua situação social não se constituíram
objeto de crítica da sociedade de que faziam parte. As dificuldades aumentam muito por
conta das abordagens generalizantes e preconceituosas que não se interessam pelas práticas
sociais concretas nem pelas falas dessas mulheres de estratos médios e elevados da Bahia.
Faz-se necessário observar que nem sempre as vivências construídas por esses
grupos femininos estavam dependentes e atreladas a um projeto normativo e
institucionalizador. A história social das mulheres pertencentes às elites não corresponde
necessariamente à história oficial, que amarra a vida concreta dessas pessoas aos estereótipos,
às normas e às ideologias vigentes. A historiadora Maria Odila da Silva Dias chamou a
atenção para o fato de que a "história social das mulheres das classes dominantes está longe
de ser uma história de clausura e passividade", mostrando o quanto é importante integrar à
história do Brasil as análises acerca dessas mulheres.24
A nossa proposta vem tentar preencher uma lacuna da historiografia baiana,
que ainda não se voltou para estudos dessa natureza. A análise específica sobre o cotidiano e
os papéis sociais das mulheres representantes de um setor privilegiado da Bahia, no limiar de
uma cultura burguesa da República, não despertou interesse nos estudiosos do tema. Os
trabalhos que já foram produzidos na Bahia e que tiveram como objeto de investigação a

24Maria Odila L. da Silva Dias, Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX (São Paulo, 1984), pp. 74
75. No tocante à historiografia brasileira já temos alguns estudos que recortam na sua problemática, a
construção dos papéis sociais pelas mulheres de elites, ver o excelente trabalho de Marina Maluf, Ruídos da
memória (São Paulo, 1995), que recupera os papéis sociais desempenhados pelas fazendeiras, no processo
de expansão cafeeira em São Paulo, entre os fins do século XIX e o início do século XX.
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mulher de elite propriamente dita, a despeito '’dos seus méritos, não contemplaram nem o
período em destaque e nem os problemas colocados pela nova historiografia, que ora
perseguimos. Não fizeram, também, uma leitura a partir das fontes por nós selecionadas.25
É no momento específico da transição do século XIX para o século XX que
encontramos as personagens deste estudo. Nesse contexto, a Bahia vivenciou uma série de
modificações na sua organização social, decorrentes da inauguração do novo sistema político
brasileiro, a República. O projeto de modernização, seguido da industrialização das principais
capitais do país, a exemplo do ocorrido no Rio de Janeiro e em São Paulo, entusiasmava a
velha província do Império. Associada em muitos aspectos à antiga ordem senhorialescravista, Salvador tentava se desvencilhar do seu passado colonial, se integrando de modo
lento à emergente sociedade burguesa-industrial que se constituía no Brasil. As
sobrevivências de uma mentalidade conservadora e paternalista na terra e dos costumes
arraigados testemunhavam a todo momento a resistência a qualquer tipo de inovação, fosse
ela no campo da economia ou no da cultura. No âmbito social, os diversos grupos que
compunham a sociedade baiana naquele período se estruturavam numa cadeia hierárquica,
onde os parâmetros sociais serviam para moldar e condicionar os lugares e as funções das
pessoas. As mulheres, como em algumas sociedades tradicionais, viviam muitas vezes presas

25Dentre os trabalhos produzidos, há o de Anna Amélia Vieira do Nascimento, Patriarcado e religião: as
enclausuradas clarissas do Convento do Desterro da Bahia, 1677-1890 (Bahia, 1994), que fez uma
discussão sobre a vida das freiras na primeira casa monacal do Brasil, enfatizando a lógica da dominação
imposta às mulheres religiosas entre os séculos XVII e XIX. Elizete Silva Passos, A educação das virgens:
um estudo do cotidiano do colégio Nossa Senhora das Mercês ( Rio de Janeiro, 1995), por sua vez, busca
estudar as práticas educativas desenvolvidas pelas ursulinas no Colégio Nossa Senhora das Mercês, entre
1897 e 1956, analisando a formação do caráter feminino a partir do estudo do cotidiano das alunas no
ambiente escolar. A mesma autora, em Mulheres moralmente fortes (Salvador, 1993), discute os valores
morais transmitidos no processo pedagógico do Instituto Feminino da Bahia, durante o período de 1945
1955. Maria Amélia F. de Almeida, Feminismo na Bahia (1930-1950), Dissertação de mestrado, Salvador,
UFBa, 1986, aborda o movimento feminista na Bahia, a partir da fundação de uma filial da Federação
Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1931. Para finalizar, fomos informadas de um estudo sobre a
condição da mulher no século XIX, baseado nas teses inaugurais dos doutores da Faculdade de Medicina da
Bahia, realizado por Dinorah de Araújo Berbert de Castro. Mas infelizmente, não tivemos acesso a tal obra.
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aos preconceitos inerentes à lógica do patemalisóio, herança ibérica que remonta os primeiros
tempos da colonização portuguesa na América
Optamos por este recorte temporal, 1890-1930, porque o referido período nos
dá conta de uma série de rupturas que ocorreram no campo dos costumes, das mentalidades e
dos comportamentos na sociedade baiana. Momento oportuno para resgatarmos o elemento
feminino nas suas experiências concretas de vida, no seu cotidiano e nos seus conflitos.
Momento de tomar as mulheres visíveis à história, o que significa inventá-las, de encontrá-las
construindo cultura e dinamizando a sociedade a partir dos seus interesses, produzindo,
inclusive, seus próprios discursos.
Deste modo, fez-se necessário redimensionar o papel da mulher na nossa
sociedade, rever as suas práticas, repensando os discursos que foram construídos em prol de
uma ordem patriarcal, supostamente natural e universal. E é bom lembrar que não foram
poucas as estratégias de poder e controle sobre a mulher que se estabeleceram sutilmente, a
partir da relações familiares, desde a longínqua fase colonial da história da Bahia. O reforço
desta lógica adveio de uma superposição de idéias, que a todo o instante reafirmava
estereótipos, com o intuito de negar a importância das mulheres enquanto agentes de
transformações sociais. Era como se as relações entre os homens e as mulheres não gerassem
conflitos ou concordâncias para o funcionamento de uma ordem social vigente.
A sistemática ausência da mulher na história da Bahia nos impôs a difícil tarefe
de redimensionar o mito do patriarcalismo e por conseguinte o ideal de enclausuramento e
passividade femininas, tão bem enfatizados pela tradição historiográfica. Em termos
particulares, urge-nos a tarefa de pensar a (des)construção dos papéis femininos, criticando,
assim, a sobrevivência da dominação patriarcal, que, para muitos, teria lançado os seus
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tentáculos atemporalmente se estendendo até àá primeiras décadas do século XX nos meios
das camadas mais abastadas. Vale lembrar que a noção de patriarcalismo, o supra poder do
homem em qualquer situação, não pode servir totalmente como referência às relações de
poder estabelecidas entre os homens e as mulheres nesse período, mesmo porquê as mulheres
que tiveram acesso à educação e à instrução desenvolveram novas formas de sociabilidade,
abrindo caminho para a construção da própria identidade. Essas mulheres não só ocuparam o
seu espaço supostamente natural, a casa, mas também tomaram assento no espaço público, a
rua, desenvolvendo formas de inserção particulares que as colocaram em constantes desafios.
Para a reconstituição desse amplo processo utilizamos um corpus documental
bastante diversificado, que incluiu memórias, biografias, cartas, literatura, relatórios de
associações beneficentes, relatórios da instrução pública, regulamentos de escolas, coleções
de leis, atos, decretos e resoluções do Estado da Bahia, jornais e revistas editadas no período
e algumas teses médicas. A grande dificuldade do trabalho deveu-se ao tratamento qualitativo
dessas fontes, pois parte delas sinalizava para a exaltação das suas personagens, tendo como
objetivo explícito enaltecer e preservar a memória (e o status social) de um grupo. Esforço
redobrado para o historiador que objetiva avaliar criticamente os caminhos da experiência
humana. Cada vez mais, os historiadores valorizam os chamados arquivos privados (diários,
cartas, memórias...) no seu trabalho de resgate do passado. A despeito da valiosa
contribuição que esses testemunhos nos trazem, o conjunto dessas fontes impõe um olhar
mais cuidadoso.26 Apesar dos riscos que corremos, comuns na manipulação dessas novas
fontes, procuramos reconstituir flashes do universo feminino a partir dos vestígios e das falas

26Michelle Perrot mostra a importância desses registros para a história social. Alerta também sobre os
cuidados que devemos ter na manipulação de tais fontes, pois as mesmas podem estar carregadas de
conotações ideológicas e obedecendo "a regras de boas maneiras e de apresentação de uma imagem pessoal
que regem a natureza de sua comunicação e o estatuto de sua ficção". In Michelle Perrot (org.), História da
Vida Privada, v. 4: Da Revolução Francesa à Primeira Guerra (São Paulo, 1991), pp. 9-13.
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deixadas por aquelas que estavam envolvidas diretamente no processo, e que por uma série
de motivos tiveram oportunidades de escrever e relatar suas experiências. A ânsia de escutar
outras vozes na história da sociedade baiana nos colocou frente a esta opção.
Este trabalho é composto de cinco capítulos. No primeiro fazemos um rápido
balanço acerca da posição da mulher na família. Buscou-se revisitar a historiografia para se
pensar o lugar que o elemento feminino ocupou na nossa sociedade, mostrando também
como alguns mitos foram reforçados para se construir uma im agem específica sobre a mulher
e sua participação na história. A partir daí, começamos a percorrer os caminhos de
socialização das mulheres de elite, focalizando, num primeiro momento, seu relacionamento
com práticas e instituições educacionais. O segundo capítulo nos informa sobre os espaços
propícios à educação das jovens. Fosse nos internatos e recolhimentos ou no âmbito
doméstico, as mulheres — ainda meninas, e também na fase juvenil — recebiam ensinamentos
e vivenciavam experiências distintas, muitas vezes complementares. Ao historicizar essas
maneiras de se educar informalmente, avaliamos como de modo subjacente um modelo de ser
mulher era cultivado no imaginário baiano daquele período. Nesse contexto, onde as
mudanças de comportamento e valores orientavam uma modernização e o desenvolvimento
de relações burguesas, rompe-se lentamente o modus vivendi da sociedade tida como arcaica
e colonial. A escolarização formal das mulheres é refletida e estruturada pelas práticas
pedagógicas da República. As atitudes e opções concretas para tal escolarização, juntamente
com os discursos constituídos para embasar a educação

feminina,

estão presentes no terceiro

capítulo.
Nos dois últimos capítulos detive-me nas experiências dessas mulheres no
espaço da rua. A inserção das mesmas em atividades sociais, como a filantropia e o
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assistencialismo cristão, bem como nas manifestações festivas, notadamente o carnaval,
revelam a intensa participação do grupo feminino na sociedade em estudo e o seu agitado
cotidiano. Longe de entender as suas vivências separadamente nas diversas esferas de atuação
social, percebemos que os domínios público e privado se interrelacionam intensamente. A
própria lógica de inserção da mulher na sociedade, no seu processo de escolarização, no seu
trabalho em campanhas beneficientes, na sua profissionalização, e, mais tarde, na sua
emancipação política, dependeu das práticas que vivenciou no âmbito doméstico.
Em conjunto, os capítulos deste estudo procuram constituir um quadro
nuançado da condição feminina em Salvador da República Velha. A documentação, no geral,
enfatizou os procedimentos educativos formais e informais utilizados pela sociedade para
instruir as mulheres; denotando-se, por outro lado, os limites e os avanços dos discursos e
dos projetos pedagógicos do período. No decorrer do presente trabalho, observaremos que a
escolarização da mulher caminhou pari passu a sua socialização, muito mais ampla, se
comparada a da época imperial. Em meio a lógica do poder masculino, os papéis sociais se
reelaboraram a partir das alternativas, ainda que limitadas, criadas pelas mulheres nos espaços
da rua e da casa.
A nossa expectativa é que, ao final, essas questões inicialmente colocadas
possam estar satisfatoriamente evidenciadas para os leitores interessados nesta discussão, que
se pretende uma contribuição ao vasto campo de estudo que é a mulher na história.

CAP. 1 — A MULHER E A FAMÍLIA BAIANA: ENTRE MITOS E FATOS

Recentemente, a historiografia brasileira vem se dedicando ao trabalho de
desvelar as práticas femininas nos diversos contextos sociais.1 Recuperando a mulher
enquanto sujeito da história e repensando o mito universal da submissão, algnns estudos
resgatam as vivências construídas por mulheres que ocuparam lugares distintos na sociedade
brasileira, organizada estruturalmente a partir de critérios de classe, gênero, etnia e geração.
A orientação dos estudos monográficos aponta para a leitura da vivência
concreta das mulheres no cotidiano, espaço privilegiado de mudança e de resistência ao
processo de dominação.2 Entre a norma prescrita para o bom funcionamento de uma
sociedade e a prática, temos mediações, excepcionalidades de um cotidiano sempre plural,
inusitado e cheio de surpresas, que vem nos mostrar as diversas maneiras de ser e viver como
mulher.
O lugar que a mulher ocupou na família baiana desde os tempos da Colônia até
as décadas iniciais da nossa República não foi estático. As transformações ao longo dos
séculos se encarregaram de dinamizar as funções e os papéis femininos. Como exemplo desta

1Ver, dentre outros, Martha de A. Esteves, Meninas perdidas (Rio de Janeiro, 1989); Maria Odila L. da S.
Dias, Quotidiano e poder (São Paulo, 1984); Margareth Rago, Do cabaré ao lar (Rio de Janeiro, 1985);
Sandra L. Graham, Proteção e obediência (São Paulo, 1992); Leila M. Algranti, Honradas e devotas (Rio
de Janeiro/Brasília, 1993); Maria C. Delgado Reis, Tessitura de destinos (São Paulo, 1993). Sobre as
mulheres baianas ver Alberto Heráclito Ferreira Filho, Salvador das mulheres: condição feminina e
cotidiano popular na belle époque imperfeita. Dissertação de Mestrado, Salvador, Mestrado em
História/UFBa, 1994.
2Sobre o conceito de cotidiano enquanto espaço de transformação ver Maria Odila L. da Silva, "Teoria e
método dos estudos feministas: perspectiva histórica e hermenêutica do cotidiano”, pp. 50-51.
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afirmativa, temos a diversidade de condutas adotadas por instituições, como a própria familia^
para instruir e modelar as mulheres. As práticas e os discursos educativos contribuíram em
muito para formar um tipo ideal de mulher, ou melhor, imagens femininas pois, longe da
uniformidade e da homogeneidade, havia contradições sobre o modelo de mulher pretendido.
No entanto, sendo as mulheres agentes de suas próprias histórias, a aceitação às normas e
valores nunca foi a única possibilidade. Os espaços para a negação, reelaboração e/ou
transgressão foram aos poucos sendo conquistados. No nosso entendimento, a discussão
desse processo deve ser precedida por uma análise historiográfica que nos esclareça sobre o
lugar e a imagem ideal da mulher na família baiana. É este o objetivo do presente capítulo.
A família, referência básica nas estruturas tradicionais, no nosso caso
senhoriais, foi a base da organização social.3 É nela que vamos encontrar evidências de um
mundo normatizado e secionado por funções e incumbências, que se reproduzem
culturalmente e se enraízam nas atitudes mentais e comportamentos, amalgamando, assim,
toda uma lógica de discriminação. Como observa Kátia Mattoso,

Em tomo da família devem ser buscados os elementos para se compreender as complexas
hierarquias sociais, pois a família era o eixo a cuja volta giravam as relações sociais, com
base nas quais as hierarquias se faziam ou se desfaziam.4

Alguns aspectos da dinâmica familiar são relevantes para se pensar a
diversidade dos papéis sócio-culturais vivenciados pelo elemento feminino em contextos
específicos. Tendo como ponto de partida o desenvolvimento da organização senhorial,
quando da chegada do europeu e das primeiras políticas de casamentos e formação de
núcleos brancos e legítimos na Bahia colonial, procuraremos avaliar tanto a reclusão e o

3Kátia Maria de Queirós Mattoso, Bahia, século XIX: uma província no Império (Rio de Janeiro, 1992), p.
129.
4 Idem, ibidem, p. 210.
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recolhimento das mulheres, quanto os níveis üe autonomia e liberdade das mesmas, no
decorrer dos séculos XIX e XX. Esta avaliação das atividades e funções femininas
construídas no seio do grupo familiar nos permitirá, num segundo momento deste trabalho,
acompanhar o processo de profissionalização sistemática das mulheres baianas, bem como
repensar os papéis tradicionais a elas atribuídos.
No processo de colonização das terras brasileiras, algumas regiões do país,
notadamente o Nordeste, centro econômico, se caracterizaram por criar grupos de parentelas
extensos, onde a personalização do poder masculino no pater-familias, o desenvolvimento de
relações de caráter pessoal e o estímulo à solidariedade e à dependência constituiriam
elementos básicos para que as pessoas sobrevivessem. O núcleo familiar era o centro de
decisões de onde partiam as orientações para a vida dos filhos e filhas, esposas, amigos,
agregados, afilhados, serviçais e outros membros. O pai, mantenedor do grupo e responsável
pela preservação da linhagem e da honra familiar, procurou de diferentes formas exercer sua
autoridade sobre o elemento feminino, tomando-o recluso no lar.
Os senhores e os grandes proprietários criaram uma aristocracia de riqueza e
poder, aspirando aos ideais da nobreza. Levavam uma vida senhorial, "com uma grande
propriedade fundiária, muitos escravos e agregados e a responsabilidade de prover a defesa
da região"; assim, "detentores de status elevado e riquezas, ou pelo menos da imagem desses
atributos, do controle das instituições locais e de extensas redes de parentescos, os senhores
de engenho compuseram inquestionavelmente o segmento mais poderoso da sociedade
baiana".5

5 Stuart B. Schwartz, Segredos internos (São Paulo, 1988), pp. 230-234.
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As descrições dos muitos viajafhtes europeus que passaram pelas terras
brasileiras nos apresentam uma imagem da mulher recolhida. Nos relatos de viagem, eles
expressaram sua indignação quanto à divisão social dos sexos. É importante ressaltar que
estes homens e mulheres que andavam pelo país deixando seus registros sobre a vida dos
habitantes pertenciam a um universo cultural distinto, motivo pelo qual registravam a
realidade que viam de maneira preconceituosa e etnocêntrica. Todavia, os seus diários
constituem uma valiosa fonte para o conhecimento do cotidiano.
Moema Augel, que analisou a sociedade baiana oitocentista a partir do olhar
dos europeus que por aqui passaram, nota que "os estrangeiros que chegam à Bahia vão
registrando, ao longo do século XIX, as resistências às peias provindas dessa reclusão".
Ao longo do século XIX, os visitantes formularam as suas impressões sobre os
costumes da província baiana. "Lindley e sua mulher vão à Soledade, e o prazer do passeio é
perturbado pelos olhares curiosos e espantados dos circunstantes, ao verem uma mulher a pé,
sem o indispensável apêndice da cadeirinha".7 O viajante Canstatt, que esteve na Bahia no
século passado, "observa que não teve oportunidade de conhecer as mulheres residentes na
cidade, uma vez que elas nunca se apresentam na rua, como é costume na Alemanha,
mostrando-se no máximo e excepcionalmente, na varanda de sua casa".8
Em 1860, Maximiliano de Habsburgo, príncipe da Áustria, visitou a Bahia e se
impressionou com a peculiar população da terra, observando os negros e as negras no vaivém
das suas atividades diárias. O príncipe descreveu com detalhes a aparência física e o trajes das
mulheres negras; contudo, ressentiu-se por não ver "na Bahia, um povo branco", anotando

6Moema Parente Augel, Visitantes estrangeiros na Bahia oitocentista (São Paulo, 1980), p. 219.
7 Idem, ibidem, p. 219.
8 Idem, ibidem, p. 220.
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que "quase não se vêem mulheres brancas nàs ruas; apenas, em raríssimos casos, elas
separam-se das sacadas ou da cadeira de palha de suas varandas".9
Responsabilizando o sistema escravista do país pelo desregramento dos
costumes públicos e privados e pela desorganização moral da família, Charles Expilly ressalta
a dominação absoluta do homem, "sultão e déspota", sobre a mulher. Para Expilly, a mulher
brasileira era uma verdadeira escrava:

a desconfiança, a inveja e a opressão resultantes prejudicavam todos os direitos e toda a
graça da mulher, que não era, para dizer a verdade, senão a maior escrava do seu lar. Os
bordados, os doces, a conversa com as negras, o cafuné, o manejo do chicote, e aos domingos
uma visita à igreja, eram todas as distrações que o despotismo paternal e a política conjugal
permitiam às moças e às inquietas esposas.10

.

Se considerarmos as impressões deixadas pelos estrangeiros que percorreram
diversos pontos da nossa terra no século XIX, teremos uma imagem extremamente
fragmentada e negativa sobre a vida das mulheres, principalmente as que faziam parte das
classes superiores. O ciúme do marido ou do pai, aliado à autoridade absoluta dos mesmos,
concorre para a reclusão e submissão femininas. Esses aspectos, segundo os observadores
estrangeiros, constituem uma herança muçulmana que os portugueses nos legaram:

As camadas sociais mais altas são, por excelência, as depositárias da mentalidade herdada
da Península Ibérica, católico-romana, sobrecarregada pelo elemento árabe-muçulmano. As
senhoras dessas camadas 'são como prisioneiras em casa', gozam de menos privilégios que as
do Oriente, são alvo do permanente ciúme dos maridos ou zelo dos pais, que as obrigam a
essa grande e desnaturada reclusão. A mulher branca, a filha ou a esposa do grande
proprietário ou do grande comerciante, criada e educada para o casamento, é formada desde
o berço para a submissão absoluta ao elemento masculino.11

9 Maximiliano de Hábsburgo, Bahia 1860 (Rio de Janeiro, 1982), pp. 82-86.
10Charles Expilly, Mulheres e costumes do Brasil (São Paulo, 1931), p. 401.
11Moema Parente Augel, op. cit., pp. 222-223.
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As interpretações acerca do lugaf da mulher no nosso meio social por algum
tempo seguiram uma lógica de explicação que privilegiava apenas o aspecto senhorialpatriarcal, leia-se, o domínio do macho sobre a fêmea. Instituindo uma apologia à ética e à
conduta virtuosa da mulher, os historiadores dos anos 30 fizeram uma leitura superficial da
relação entre os gêneros e erigiram o mito da mulher submissa. Gilberto Freire e Oliveira
Viana, pioneiros no estudo da família patriarcal e dos clãs parentais, se destacaram na
literatura nacional. Após esse período inicial, "nas décadas de 50 e 60, autores como Antonio
Cândido de Mello e Souza, Emílio Willems, Donald Pierson, Oracy Nogueira, Thales de
Azevedo, Charles Wagley, entre outros, escreveram sobre a organização e a estrutura da
família brasileira, o casamento e o divórcio".12 Esses autores deixaram valiosas contribuições
para o estudo da mulher no Brasil.
Antonio Cândido de Mello e Souza, em seu clássico estudo sobre a família
brasileira, enfatizou a natureza das relações sociais no Brasil entre os séculos XVI e XIX,
apresentando uma dupla estrutura para a organização patriarcal:

Um núcleo central, legalizado, composto de um casal branco e de seus filhos legítimos, e
uma periferia nem sempre bem delineada, constituída de escravos e agregados, índios,
negros, ou mestiços, na qual estavam incluídos as concubinas do chefe e seus filhos
ilegítimos.13

Para Gilberto Freire, "a casa-grande foi o símbolo desse tipo de sociedade,
acrescida da senzala no meio rural, núcleo doméstico para onde convergia a vida econômica,

12Eni de Mesquita Samara, "A história da família no Brasil". In Revista Brasileira de História, 9 (17): 7-35,
set.1988/fev.1989, p. 9.
13 Antonio Cândido de Mello e Souza, The brazilian family (1972). Esse e os demais trechos transcritos do
autor foram reproduzidos de uma tradução de Luiz Mott.
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social e política, impregnada desse femilismo".14'A hostilidade ao elemento feminino era para
Gilberto Freire a marca indelével daquela sociedade:

Também é característico do regime patriarcal o homem fazer da mulher uma criatura tão
diferente dele quanto possível. Ele o sexo forte, ela o fraco; ele o sexo nobre, ela o belo. (...)
A exploração da mulher pelo homem, característica de outros tipos de sociedade, ou de
organização social, mas notadamente do tipo patriarcal-agrário tal como o que dominou
longo tempo no Brasil, convém a extrema especialização ou diferenciação dos sexos.15

Já Antonio Cândido, analisando o estereótipo do marido autoritário, observa
como os escritores exageraram quanto à submissão da mulher. Apesar das restrições sociais
que esta sofria, Antonio Cândido vê sua ação como complementar à do homem, ou seja,
"embora ela estivesse submetida ao marido e o respeitasse muito, e embora os costumes a
condenassem a um sistema de reclusão, o feto é que no cuidado dos assuntos da casa ela
desempenhava sempre um papel tão importante que não a podemos imaginar com
capacidades insuficientes para o comando e a iniciativa".16
Se procuramos investigar as ocupações femininas no passado baiano, temos
que relativizar conceitos como paternalismo, família e reclusão. A princípio, aceitamos que a
organização social da família com bases patriarcais foi comum na região rural do recôncavo e
do sertão da Bahia. Esse modelo de família não foi nem único nem hegemônico no país,
prevalecendo em áreas restritas. Mesmo na Bahia, é preciso vislumbrar as suas nuances e
perceber a sua transformação no tempo. É a partir da modificação das atitudes em relação às
mulheres, e à própria atuação destas em atividades sociais que podemos observar a dinâmica
nas formas de convivência familiar e repensar o mito da sujeição.

14Eni de Mesquita Samara, As mulheres, o poder e a família (São Paulo, 1989), p. 17.
15 Gilberto Freyre, Sobrados e mucambos (Rio de Janeiro, 1990), p. 93.
16Antonio Cândido de Mello e Souza, op. cit..

29
É de suma relevância a superação do conceito da familia patriarcal como
referência única para se pensar a ordenação dos grupos e as diversas relações de parentesco
que se desenvolveram no Brasil desde o período da colonização. Mariza Corrêa, mima
abordagem teórica a esta questão, afirma que "o conceito de familia patriarcal, como tem sido
utilizado até agora, achata as diferenças, comprimindo-as até caberem todas nnm mesmo
molde que é então utilizado como ponto central de referência quando se fala de família no
Brasil".17
Os trabalhos de demografía histórica contribuíram em muito para mudar a
compreensão que se tem dessa instituição.18 Alguns enfoques metodológicos têm buscado
explicar a origem e a dinâmica de outros tipos de grupos que existiram paralelamente à
família patriarcal e extensa. As famílias do meio urbano, em oposição às familias patriarcais
do meio rural, eram familias nucleares formadas por pessoas livres, alforriadas ou escravas,
que atestavam a existência das variedades regionais. Sendo assim, a análise de outros grupos
domésticos, das variações dos papéis sexuais, da mobilidade social e o questionamento à
dominação homogênea e inconteste do chefe da família são problemas das pesquisas atuais^ e
particularmente da historiografia baiana.
No leque de opções aberto, o problema da mulher, especificamente o da sua
exclusão nas sociedades tradicionais, deve ser pensado a partir de parâmetros que nos
permitam avaliar o grau da sua intensidade. As imagens femininas são indicadores das
transformações pelas quais passou a própria família. A exclusão nem foi total e uniforme, nem
tão abrangente como desejavam muitos pesquisadores e também os viajantes europeus.

17Mariza Corrêa, "Repensando a família patriarcal brasileira". In Antonio Augusto Arantes (et al.), Colcha de
retalhos (Campinas, 1993), p. 27.
18Ver o trabalho pioneiro de Maria Luiza Marcílio, A cidade de São Paulo, povoamento e população, 1750
1850 (São Paulo, 1973).
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Devemos resgatar não os casos isolados, mas ás situações que demonstram rrmHanças nos
padrões de comportamento de mulheres que pertenciam aos diferentes estratos sociais. Para o
nosso interesse, urge avaliar as condições de vida das mulheres que, gozando de privilégios
materiais, frutos da sua situação de classe, criaram formas alternativas face à manutenção de
prerrogativas masculinas.
E certo que os costumes na Colónia indicam um quadro de restrição da
liberdade individual feminina. A legislação vigente nesse período atribuía a administração dos
bens do casal ao marido, perpetrando uma desigualdade jurídica. Para exercer qualquer
atividade comercial independente, a mulher necessitaria de »ma autorização oficial do
A

•

cônjuge.

19

^

Afastada dos assuntos relacionados à política e aos negócios, longe, portanto, da

vida pública, à mulher foi reservado o espaço doméstico e várias vezes uma vida marraria
pela ociosidade e monotonia. A ela era delegado o dever de cuidar dos filhos e, em algnns
momentos, a prática de costura e bordado, haja visto o ócio ser considerado um elemento de
prestígio dos grupos aristocráticos.20 Numa sociedade escravista, o peso dos trabalhos
domésticos recaía sobre os cativos; além do mais, havia um certo desprezo para com as
tarefes manuais. Na "sociedade da aparência", quanto maior o número de escravos, fossem
eles domésticos, da lavoura ou de ganho, mais prestígio social para quem os possuísse.21
A monotonia na vida feminina e o alijamento de atividades produtivas e extradomésticas reforçaram os estereótipos da mulher submissa, segregada em seu lar e recolhida
em seus pensamentos. Capristano de Abreu eternizou esse ideal na célebre expressão: "paz
soturno, mulher submissa, filhos aterrados". A idéia de autoridade absoluta, ilimitada e

19Sobre o lugar da mulher na legislação baiana ver Kátia Mattoso, op. cit., pp. 129-141.
20Tania Quintaneiro, Retratos de mulher: o cotidiano feminino no Brasil sob o olhar de viageiros do século
XDC (Petrópolis, 1995), p. 51.
21 Emanuel Araújo, O teatro dos vícios (Rio de Janeiro, 1993), pp. 83-87.
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universal do homem sobre a mulher deve ser refutada. Não se contesta a existência de nma
dominação do homem sobre a mulher em certos aspectos e em demarcados contextos, mas a
proposta de homogeneizar essa situação tomando-a válida umversalmente:

O argumento da inferioridade da mulher, assim como do negro, do cristão novo ou dos filhos
ilegítimos, na sociedade colonial, deveria ser utilizado com urna certa parcimônia e sempre
contextualmente. Sua inferioridade foi sempre argumentada politicamente e de maneira
estratégica, em conformidade com os interesses dos que detinham o poder de manipular esta
argumentação. O que quer dizer que também poderia deixar de ser reforçado, ou até
invertido, conforme as conveniencias do momento.22

É de nosso interesse assinalar a ambiguidade da situação feminina e as
divergências que estão implícitas no modelo aceito. Neste sentidof altera-se o quadro da
historiografia a partir de urna nova abordagem que recupera outras experiências das mulheres
e, para além de uma submissão, mostra níveis de autonomia alcançados pelas mesmas em seu
meio social. São mulheres que agem segundo os seus impulsos, idéias, paixões, anseios,
projetos, que algumas vezes destoam do estabelecido pela sociedade e em outras confirmam a
ordem dominante.

.

Considerando desde já os paradoxos inscritos no modelo de mulher de elite,
vejamos as constatações que nos desautorizam a utilizar a submissão como única marca da
vida feminina. É o próprio Gilberto Freire que nos fala da dominação sádica das senhoras
sobre suas escravas e das perversidades, castigos e sofrimentos infligidos pelas sinhazinhas às
suas mucamas. Antonio Candido lembra que a direção e a supervisão do trabalho dos
escravos, seja na cozinha, na costura, na tecelagem ou na fiação, eram realizadas por

22Mariza Corrêa, op. cit., pp. 33-34.
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mulheres.23 Os dois autores terminam por mafizar de modos diferentes a participação da
mulher na história da família.
Na Bahia, apesar da carência de estudos nesta área, já há indícios de tipos
alternativos de vida feminina nas regiões rurais. Charles Boxer assim se expressa sobre um
exemplo, que com certeza não é exceção:

Parece que, se concluirmos que as mulheres tiveram um papel social importante fora do
próprio lar, numa sociedade machista como, sem dúvida, era a sociedade colonial brasileira,
quaisquer que sejam as nuances ou modificações reveladas pela futura investigação histórica,
a posição das viúvas ricas não sairá diminuída. Em relação a isto, gostaríamos de saber mais
sobre figuras históricas, ainda pouco nítidas, como (...) Maria da Cruz, viúva abastada no
interior da Baía e em Minas Gerais, uma das cabeças dos motins tio sertão em 1763Y7.24

Schwartz afirma que, apesar dos preconceitos e estereótipos, mulheres
também eram proprietárias e às vezes dirigiam fazendas de cana.25 A falta de casamentos
promissores para as moças das tradicionais famílias de elite e a precoce viuvez de senhoras
baianas constituíam motivos para se contrariar os costumes na Colônia, onde o paternalismo
era um traço evidente.

Freqüentemente mulheres tomavam-se proprietárias de engenhos e fazendas de cana. (...)
Em fins do século XVIII e início do XIX, alguns dos mais ricos proprietários de escravos no
Recôncavo eram mulheres, especialmente nas áreas mais antigas, como Santo Amaro e São
Francisco do Conde, onde, em 1817, 10% das fazendas de cana e mais de 15% dos engenhos
pertenciam a mulheres.26

2j Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala (Rio de Janeiro, 1977), pp. 337-338, e Antonio Cândido Mello e
Souza, op. cit.
24 Charles R. Boxer, A mulher na expansão idtramarina ibérica (Lisboa, 1977), pp. 68-69.
25 Stuart B. Schwartz, op. cit., p. 254.
26 Idem, ibidem, p. 242
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Russell-Wood lembra que a obseèsão pela pureza do sangue e a manutenção
do status de classe foram motivos importantes para que os homens da terra adotassem
"atitudes matrilineares ao fazer os seus testamentos" e conclui que "as mulheres da Bahia
colonial exerciam muito mais influência do que geralmente se reconhece".27
A perpetuação da "casa ou linhagem" dependia também das mulheres. Elas
eram os "elementos mais importantes na estratégia familiar A escolha da esposa certa podia
dar início ao sucesso; providências convenientes quanto às filhas podiam assegurar a
continuidade. As esposas dos senhores de engenho compartilhavam o status e o prestígio dos
maridos, mas também eram restritas por seu papel na sociedade paternalista".28 Da honra da
mulher dependia ainda a honra da família que deveria se perpetuar; logo, das filhas dos
senhores era exigido um comportamento recatado e um comprometimento com as alianças
matrimoniais que se articulavam.29
Os vestígios acerca da posição que as mulheres ocupavam no seio da família e
na sociedade se avolumam quando pensamos na realidade urbana de Salvador do século XIX.
Variadas funções se descortinam para mostrar tanto a presença do elemento feminino na
história, os seus saberes e poderes, bem como a própria dinâmica dos papéis sexuais na Bahia
de então.
Se, por um lado, temos as mulheres de classe média e alta vivenciando alguns
tipos de reclusão na cidade, só saindo às ruas excepcionalmente, para ir à igreja ou a reuniões
sociais, temos, por outro, as mesmas mulheres desenvolvendo funções importantes. Neste

27A. J. R. Russell-Wood, Fidalgos e filantropos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755
(Brasília, 1981), pp. 140-141.
28 Stuart B. Schwartz, op. cit., p. 242.
29Leila M. Algranti, op. cit., pp. 109-131. A autora faz um estudo sobre a concepção de honra da mulher no
período colonial.
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sentido, Kátia Mattoso chama atenção para uma história da mulher baiana, principalmente do
século passado, e nos afirma,

[...] a mulher baiana, se não era legalmente igual ao homem, tinha uma função social
importante, sobretudo como educadora. E não só dos próprios filhos: além dos órfãos de
parentes próximos ou distantes, freqüentemente educava os filhos naturais do marido.
Ademais, quando seu pai ou seu marido morriam, ou quando era mãe solteira — condição
nada excepcional —, a mulher assumia a chefia do lar e mostrava-se muitas vezes capaz de
gerir negócios ou, pelo menos, de administrar uma casa populosa/0

A movimentada vida monástica das irmãs clarissas do Desterro, já no século
XVffl, tmha sido objeto de preocupação dos poderes institucionais. Senhoras e senhorinhas
da elite baiana criaram sociabilidades muito particulares, que lhes ^permitiram escapar do
controle direto e da dominação dos seus pais e maridos, construindo um tipo alternativo de
clausura. A ostentação dos seus trajes e jóias, a quantidade de escravos que possuíam dentro
do convento para seus serviços, a rede de amizades constituída e a participação em festas e
eventos artísticos evidenciavam, em primeiro lugar, a liberdade conquistada por algnmag
mulheres em Salvador e, em segundo, o gradual afastamento de uma vida religiosa pura e
recatada, como esperavam os seus pais e tutores.
A autonomia das religiosas pode ser avaliada também nos negócios e
empreendimentos financeiros que realizavam. Elas "dedicaram-se, pessoal e particularmente,
a diversas transações financeiras e imobiliárias, alcançando vim estado que se pode reconhecer
como de santa riqueza.(...) A falta de bancos no Brasil Colônia gerou um sistema crediticio
no qual as ordens religiosas e irmandades, assim como pessoas físicas, exerceram atividades
constantes e consideráveis e possivelmente lucrativas".31

j0 Katia Mattoso, op. cit., pp. 448-449.
31 Anna Amélia Vieira Nascimento, op. cit., pp. 267-283.
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Durante o século XIX, outras riaulheres que não estavam recolhidas em
conventos da cidade, nem sob a autoridade dos seus maridos, comandaram as suas vidas de
maneira independente. As viúvas de posses que eram proprietárias e viviam dos seus bens
estão presentes nos censos realizados em Salvador. Sabe-se das viúvas que moravam na
freguesia de São Pedro, no centro da cidade, que possuíam escravos domésticos e de ganhos
e agregados; eram brancas e pertenciam à elite e nunca declaravam sua profissão. Na antiga
Sé também residiam muitas viúvas proprietárias que tinham bens e ocupavam o lugar de chefe
familiar, seja cuidando dos seus filhos e agregados, seja administrando os serviços dos cativos
e os seus negócios.

As viúvas (...) mulheres, únicas na cidade, que poderiam exercer, com independência, a
autoridade familiar, como, entre as que haviam almejado ser meeiras, ou senhoras de fortuna
apreciável, mantinham independência econômica, apenas ameaçada pelos filhos que
atingiam a maioridade. (...) foram as únicas mulheres no século XIX que puderam exercer
negócios de alto nível, a maior parte das vezes herdados dos maridos, dando-lhes
continuidade, especialmente, quando os filhos menores eram mantidos sob sua tutela, e elas
não contraíam novo matrimônio.32

Diferentemente das mulheres negras e pardas, oriundas das camadas sociais
pobres e que asseguravam a sua sobrevivência nas ruas de Salvador como quitandeiras,
lavadeiras, costureiras, rendeiras ou engomadeiras, as mulheres dos escalões mais altos da
sociedade vinham de famílias legítimas e tinham grande preocupação com a manutenção do
seu status quo. Elas procuravam gerenciar os seus negócios da melhor formar possível e
viviam no luxo das suas residências, dentro do seu círculo de amizades e muito bem servidas
pelos seus escravos.

i

32 A n n a

Amélia Vieira Nascimento, Dez freguesias da cidade do Salvador (Salvador, 1986), pp. 128-129.
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As primeiras décadas do século XX nos trazem surpresas no que concerne aos
comportamentos e condições das senhoras e senhorinhas da cidade do Salvador. As
modificações estruturais da cidade se coadunam com transformações da família que se
processam lentamente e de maneira conflituosa. Os costumes e os valores mnHam muito ao
sabor de uma latente tensão entre o antigo e o moderno. Entre rupturas e permanências os
papéis sociais vão se dinamizando e, desta maneira, alteram-se vagarosamente as atitudes em
relação às mulheres. Elas próprias fomentam vivências convenientes às suas vidas, seja se
instruindo cada vez mais rumo a uma profissionalização, seja compartilhando das idéia«;
favoráveis a sua emancipação política, ou mesmo reelaborando funções ditas tradicionais no
seu cotidiano. Neste contexto, toma-se impossível a sobrevivência de<üma lógica paternalista,
bem como a vigência e a rigidez dos princípios éticos da família patriarcal.
O desenvolvimento da família moderna do tipo nuclear, convivendo com
estruturas arcaicas da família extensa, entre o fim do século XIX e o início do século XX, é
um feto. Novos papéis sociais são engendrados a partir da modificação dos costumes e
comportamentos dos indivíduos. A vida urbana se toma mais complexa, e logo as cidades
com grande densidade demográfica e desenvolvimento econômico expressivo vão se tomar
objeto de intervenção modemizadora e de uma política de saneamento geral. A Bahia que,
outrora, fora a grande província do Império, com Salvador assumindo um papel proeminente
no cenário nacional, caminhava agora timidamente pela sombra da capital e principal centro
do país, o Rio de Janeiro. O nosso Estado procura pelos seus próprios caminhos e limites se
distanciar do seu recente passado colonial e se inserir numa nova fase da ordem internacional
capitalista. Só assim os princípios de uma ordem burguesa se tomam constitutivos da
organização familiar que se foija. Os ideais e valores europeus continuam referenciais para a
tradicional sociedade baiana.
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Emergem comportamentos onde ó individualismo rompe com o modus vivendi
coletivo de uma sociedade rural. O desenvolvimento da urbes soteropolitana,

ainda

que

restrito e lacunar, aponta para as mudanças dos hábitos familiares e uma maior autonomia das
mulheres. Os espaços sociais são reordenados por conta das novas projeções, interesses e
ocupações dos habitantes na cidade. Nessa conjuntura de mudança é possível perceber
imagens e lugares sociais das mulheres.
f A partir de 1890 até 1930, marco político da Primeira República,
encontraremos na cidade de Salvador escritoras, professoras, poetas, donas de casa, viúvas,
mães de família, militantes da Igreja, das causas feminista e assistencialista, educadoras,
pianistas, musicistas, artistas, mulheres que viveram uma mesma época mas que se
diferenciaram nas conduções de suas vidas. Possuíam elos que as ligavam a interesses e
projetos comuns e pertenciam a setores intermediários e abastados da fragmentada sociedade
locaL Compartilhavam valores e aspirações, receberam uma educação privilegiada e tiveram
acesso a informações e aos benefícios intelectuais e materiais da sua classe. Longe desses
privilégios, as mulheres pobres brancas, negras e mestiças, forras, desempregadas ou subempregadas, mendigas e analfabetas viviam pelas ruas de Salvador, excluídas socialmente, e
levavam uma vida árdua sem muitos direitos, bem diferente, portanto, das suas congêneres. ,
Contudo, se compararmos, quanto ao nível de instrução, homens e mulheres
pertencentes às camadas privilegiadas da cidade, veremos um descompasso, uma grande
desigualdade. Historicamente, a educação feminina se diferenciou da educação masculina
pelas suas práticas e discursos, o que por sua vez permitiu reproduzir diferenças sexuais que
confirmavam muitas vezes uma lógica de conflitos entre os gêneros na sociedade. Neste
sentido, é de fundamental importância investigarmos a relação entre as mulheres e as práticas
educativas em Salvador.

C ap. 2 — P er spec tiva s

da educação fem inina na

C o lô n ia

e no I m p é r io :

O CONVENTO E O LAR

2.1 O espaço da clausura
Desde a Colônia, a vida e o destino das mulheres oriundas de famílias brancas
e legítimas já se constituíam em objeto de preocupação por parte da sociedade baiana. Deixálas reclusas em um convento, internato ou recolhimento ou casárlas precocemente com
homens dignos e de status elevado eram as únicas opções que os pais zelosos tinham para
assegurar a honra de suas filhas e a perpetuação da sua linhagem

'

Nos inícios do período colonial, os chefes das famílias nobres da Bahia
dingiam-se constantemente à Igreja e ao Estado português reivindicando a criação de
conventos onde pudessem recolher a sua descendência feminina. Era a única maneira de
preservá-la, mantendo-a longe dos perigos mundanos e assegurando assim a sua honra, sem
contar que ter uma filha religiosa era sinal de prestígio. Na Colônia, cultivava-se um ideal de
mulher pura, recatada, virtuosa e dedicada à vida do lar. Daí a necessidade do recolhimento,
pois a vida da mulher era associada à vida de uma santa, no caso uma freira. Entre outras
razões para o envio das jovens ao convento, a religiosidade fervorosa, ou melhor, a vocação
natural das mesmas pareceu ser o aspecto menos realçado.
Naquele contexto, enclausurar as mulheres em conventos parecia responder
muito mais aos anseios dos pais do que das próprias filhas. O costume de segregar a mulher
do convívio social e a proteção às filhas para as quais não dispunham de bons dotes ante-
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nupciais também constituíram razões, alegadaá à metrópole, para que se fundasse um
convento na Bahia.1
A reclusão feminina esbarrava, contudo, em limites muito próprios de uma
região que estava inserida no processo de colonização européia. Por interesses políticos e
econômicos, a metrópole portuguesa não estimulava a fundação de casas monásticas ou
similares. Havia, sim, uma predisposição para um povoamento rápido e seguro a partir de
uma política de casamentos. Esta deveria permitir uniões estáveis e sacramentadas pela Igreja
entre pessoas iguais, ou seja, brancas, católicas e com níveis sociais equivalentes.
Dada a dificuldade de se encontrar mulheres em condições ideais para o
matrimônio, Portugal se opõe sistematicamente ao desenvolvimento de claustros e conventos
femininos na nova terra. Segundo o Estado português, não havia motivo justificável para
tomar reclusas as raras mulheres aptas a constituírem uniões legais. Entre as merlirlag
tomadas por aquele govemo para impedir a proliferação das casas monásticas temos, por um
lado, as concessões feitas aos altos funcionários da Colônia para que desposassem as
mulheres da terra, excluindo as índias, e, por outro, a vinda de órfãs brancas, de idade
casadoura, para cá, com o objetivo de "organizar a sociedade de acordo com os valores e as
necessidades da época".2 Como observam Riolando Azzi e Maria Valéria V. Rezende, "a
resistência da Coroa em permitir conventos no Brasil era motivada sobretudo pela

1Um motivo bastante alegado para o recolhimento das jovens no convento era o grande número de filhas em
algumas famílias; existiam casas com até cinco moças, o que impossibilitava o pai de dotá-las para o
casamento com pessoas distintas da sociedade. Não tendo patrimônio suficiente, este optava por enviar
algumas ao convento, onde o dote seria muito menor se comparado ao dote para contrair o matrimônio.
2 D. João V, na primeira metade do século XVIII, proibiu que as mulheres brancas deixassem a Colônia sem a
autorização régia; apenas as casadas poderiam acompanhar seus maridos. Ver Maria José de Souza
Andrade, "Os recolhimentos baianos: seu papel social nos séculos XVIII e XIX". In Revista do Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia, n° 90 (1992), 225-237.
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necessidade de garantir a permanência, o crescizhento e a hegemonia da minoria portuguesa
nas terras conquistadas".3
Devem ser consideradas também as altas despesas que Portugal arcaria para
manter os conventos no além-mar, sem levar em conta que perderia a oportunidade de
arrecadar certos impostos e taxas, pois as propriedades eclesiásticas gozavam de isenções
fiscais.
Malograda a tentativa de iniciar as mulheres em uma vida de clausura religiosa,
restava às elites aristocráticas locais promoverem para as suas filhas casamentos convenientes
com indivíduos de elevada classe social, pois estavam em jogo não só os dotes avultados, mas
o próprio direito à propriedade e à riqueza, a pureza da raça e a manutenção dos valores da
cultura portuguesa, como a religião católica. Era um novo prpblema a ser resolvido
principalmente pelos chefes de família da classe senhorial, já que para estes "o interesse
imediato era garantir e aumentar o seu poder pessoal na própria sociedade colonial, em
termos sociais e sobretudo econômicos". Logo, "só interessava casar um filha com homem
rico ou detentor de algum cargo importante na administração colonial".4
Passado o momento inicial de restrições aos claustros e conventos, a partir do
século XVn, mudanças sociais decorrentes do processo de colonização — como, por
exemplo, o aumento de pressão da Câmara de Salvador sobre as autoridades metropolitanas
— influenciaram sobremaneira na organização da vida religiosa feminina, em uma decisão
tardia se comparada à realidade na América espanhola. No decorrer desse século, instalaramse três recolhimentos no Brasil: o do Desterro na Bahia, o da Ajuda no Rio de Janeiro e o de

3Riolando Azzi & Maria Valéria V. Rezende. "A vida religiosa feminina no Brasil colonial". In Riolando
A771 (org.), A vida religiosa no Brasil (São Paulo, 1983), p. 25.
4 Idem, ibidem, pp. 27-28.
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Santa Tereza em São Paulo. Os recolhimentos fõram "as primeiras casas para mulheres com
ideal de vida religiosa (...). Diversos desses recolhimentos se transformaram sucessivamente
em verdadeiros conventos femininos, com regras, votos e hábito religioso".5 Salvador teve no
convento do Desterro a primeira casa monástica feminina do Brasil, a qual, sob a orientação
das irmãs clarissas, abrigou as mulheres da elite baiana, no geral, filhas de proprietários e
grandes comerciantes.6 Russell-Wood afirma que "o Desterro fora fundado pela aristocracia
para a aristocracia", dada a grande disputa por parte dos homens abastados da terra para
conseguirem uma vaga para suas filhas. Estas podiam também ser enviadas para instituições
de Portugal, quando os pais não conseguiam colocá-las no lugar desejado no convento, qual
seja, o de religiosa de véu preto.
f

c

Os preconceitos da sociedade estavam reproduzidos no mosteiro das clarissas,

onde não era permitida a entrada de qualquer candidata sem antes haver uma averiguação
sobre sua honestidade, comportamento, situação financeira, vínculo familiar, raça e credo
religioso. Estabelecia-se uma hierarquia dentro do convento, a partir da separação entre as
religiosas do véu preto e véu branco, as educandas, as servas e as recolhidas ou assistentes,
correspondendo ao modelo social da cidade. \
No movimento de multiplicação de conventos e recolhimentos no século
XVIII, fundaram-se em Salvador os conventos das Ursulinas das Mercês, das Ursulinas da
Soledade e o das Ursulinas franciscanas da Lapa, e ainda os recolhimentos dos Perdões e o de
São Raimundo. Essas instituições, guardadas as devidas diferenças de clientela e objetivos,
tiveram finalidades sociais importantes no que concerne à caridade, à educação e à
socialização femininas. Alguns desses institutos funcionaram com o objetivo de proporcionar

j Eduardo Hoonaert (et. alli). História da Igreja no Brasil (Petrópolis/São Paulo, 1992), p. 224.
6 Sobre a história do convento do Desterro ver Anna Amélia Vieira Nascimento, Patriarcado e religião.
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um tipo de educação, diversão e até autonomia ás reclusas; já outros tiveram como finalidade
exclusiva amparar meninas pobres, ilegítimas ou órfas, porém, honestas, e ainda promover
casamentos adequados através de dotes oferecidos aos pretendentes.
Neste sentido, a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, através do recolhimento
do Santo Nome de Jesus, desempenhou "um valioso papel na promoção da política nacional
de casamentos, fornecendo alguma proteção a moças que de outra forma não poderiam casar
se, ou cuja posição financeira precária as tomariam suscetíveis de prostituição".7 Com o
sistemático apoio da Câmara Municipal e da Coroa, o recolhimento da Misericórdia logrou
êxito no seu assistencialismo social, conseguindo romper com a tradição religiosa ao
estabelecer objetivos seculares. Essa instituição se destinava a jotvens de famílias da classe
média em idade de contrair matrimônio, dispensando maior atenção às enjeitadas e às filhas
dos membros mais pobres da irmandade.
Os tempos da Colônia legaram algumas experiências de claustros para as
mulheres no Brasil.8 Na Bahia oitocentista se prolonga e se reafirma a prática do
enclausuramento feminino, fosse em conventos ou recolhimentos, tomando-a mais
sistemática. Nessa época, os abrigos de mulheres eram "instituições mais abertas a pessoas de
diferentes camadas da sociedade, cumpriam objetivos sociais específicos conforme os seus
estatutos e, apesar de fundados por leigos (em sua maioria), estavam submetidos direta ou
indiretamente ao Arcebispo da Bahia".9

7Russell-Wood, op. cit, p. 135. O Recolhimento do Santo Nome de Jesus foi inaugurado no ano de 1716,
destinando-se a recolher jovens das camadas intermediárias, p. 259.
8Leila M. Algranti, op. cit., realizou uma rica pesquisa sobre as experiências femininas em conventos e
recolhimentos da região sudeste do Brasil, abarcando os séculos XVIII e XIX.
9 Maria José de Souza Andrade, op. cit., p. 225.
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Mulheres de todas as categorias'sociais e de todas as idades encontraram de
alguma forma uma possibilidade de ajuda, material ou espiritual, nesses espaços.10 Neles
podíamos encontrar desde meninas órfas, pobres, moças de classe média e ricas até as velhas
senhoras, viúvas, penitentes, religiosas e abandonadas pelos maridos, transviadas,
arrependidas e prostitutas.11 Em meio às dificuldades de vida e sobrevivência em Salvador
oitocentista, a reclusão dessas mulheres em recolhimentos acenava para uma possibilidade de
se receber educação, já que a instrução pública era inexistente e as poucas escolas e cursos
particulares discriminavam jovens pobres, negras e mestiças.
Para as mulheres abastadas, tanto o convento como o recollhimento possuíam
ás vezes atrativos compensadores, tais como: evitar a convivência forçada com um marido
imposto, assumir funções na gerência da administração interna do instituto, ter acesso a uma
educação moral e religiosa ou ter uma existência longe da autoridade paterna. Observa-se,
nesses casos, a criatividade das mulheres, que aproveitam uma das poucas "saídas" que lhes
eram permitidas, no caso, a saída para a Igreja ou vida religiosa, para romper o domínio
social, sexual e familiar.
Por outro lado, na concepção dos pais e maridos, a reclusão era sinônimo de
castidade, honra e recatamento, além de funcionar como um mecanismo de controle e
prestígio social; sendo, por último, uma garantia dos seus bens materiais, já que os dotes
enviados às casas religiosas eram menores do que os concedidos na ocasião do casamento.
Como essa alternativa nem sempre mostrava-se possível, dada a dificuldade de se arranjar

10Muitos dos recolhimentos da Bahia surgiram ao longo do século XVIII e se afirmaram na primeira metade
do século XIX. Os principais foram: o recolhimento do Santo Nome de Jesus da Santa Casa de Misericórdia
que surgiu em 1716, o de Nossa Senhora da Soledade de 1739, o de São Raimundo de 1755, o do Bom Jesus
dos Perdões de 1723, o dos Humildes em Santo Amaro, de 1813.
11Esta tipologia segue a sugestão dada pela pesquisa de Maria José Andrade, em trabalho acima citado.
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bons partidos", o negócio viável era o envió das mulheres,

ainda

muito meninas, aos

conventos, para serem educandas ou assumirem funções religiosas.
A educação ministrada para educandas e futuras religiosas, nos conventos e
nos recolhimentos, era extremamente limitada e precária, haja visto o descaso para com a
educação das meninas. Porém, no contexto da Colônia, essas instituições cumpriram um
papel social preponderante, pois "mesmo na Bahia, centro cultural do Brasil colonial, a
instrução feminina era totalmente descuidada. Não havendo na Colônia escolas para meninas,
só nos conventos poderia a mulher receber alguma instrução".12 Até o começo do século
XIX, a instrução formal das mulheres não era objeto de preocupação nem Hac ordens
religiosas nem dos poderes públicos.

r

Logo que internadas nos recolhimentos e conventos,, as adolescentes, que ali
ingressavam ainda em tenra idade, eram iniciadas nas orações e aprendiam princípios cristãos,
objetivando-se uma sólida formação moral e religiosa. Inexistia uma proposta pedagógica,
bem como um ensino curricular nos moldes que hoje conhecemos. Deste modo, todo o
conteúdo ensinado era perpassado pela religião, onde reafirmavam-se os valores morais do
cristianismo. O estudo das Ciências e das Artes, prioridade nos institutos leigos da cidade, era
desconsiderado. Definitivamente, os conventos não eram centros de educação por excelência.
Buscavam apenas desenvolver nas suas internas o gosto pelos trabalhos de costura, bordado,
confecção de flores, enfeites, doces e nas artes decorativas.
■Os doces e presentes confeccionados no convento das Mercês não foram
esquecidos por D. Anna Ribeiro de Góes, que assim os descreve: "eram os melhores doces,
apreciados não só pelo sabor — como pela beleza dos enfeites — ramos de flores e frutos de

12Heleieth Saffioti. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade (São Paulo, 1969), pp. 189-190.
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alcorce e papel, trabalhos na verdade delicadíssirtios". É lembrado ainda pela escritora que
"cada religiosa tinha uma especialidade em doces, bordados e flores".13 Esses produtos da
"industria freirática" se constituíram em um tipo de fonte de renda importante, ficando
bastante famosos.
A leitura, o canto e o manejo dos instrumentos musicais completavam a
educação das moças. A música, principalmente no piano, era cultivada de modo diletante pela
maioria das reclusas, funcionando quase sempre como uma espécie de alimento para o
espírito.
O que se constata, seja nos externatos ou internatos dos recolhimentos, sempre
associados a uma ordem conventual, eram as limitações da educação feminina^ principalmente
devido ao seu caráter assistemático. Mesmo em retiros reservados somente para jovens
pobres ou abandonadas, nenhum ofício era ministrado eficazmente, de modo a preparar as
moças para garantir sua própria sobrevivência, caso fossem banidas desses institutos. Havia,
sim, um empenho em dotar as jovens para que estas arranjassem um bom casamento.
O apostolado da educação no colégio N. S. da Soledade14 não fugia a esse
propósito. Segundo Braz do Amaral, "nele se educam algumas jovens filhas, se trabalha
delicadamente em flores e outros objetos de plumagem".15 O convento da Soledade, dirigido
pelas religiosas ursulinas, foi algumas vezes motivo de elogios por parte do arcebispado
baiano, que valorizou a forma como estas "ensinavam (...) as virtudes tocantes ao sexo
feminino, e também as artes liberais e prendas, como aprender a doutrina, a ler, escrever,

lj Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, Longos serões do campo, 2 v. (Rio de Janeiro, 1992), pp. 59 e 109 do
segundo volume.
w O recolhimento de N. S. da Soledade foi fundado em 1739 pelo desgo do padre jesuíta Gabriel Malagrida e
o apoio dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Soledade.
15Brás do Amaral, Memórias históricas e políticas (Bahia, 1937), p. 25.
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contar, solfar instrumentos, coser, bordar".16 Inicialmente, o recolhimento da Soledade visava
abrigar donzelas pobres e mulheres arrependidas com desejo de regeneração. Contudo, é
provável que o educandário erguido em 1752, ao dividir-se em externato e internato, tenha
recebido meninas de estratos sociais mais elevados. Segundo Passos,

A separação entre as alunas de 'dentro' e as de 'fora' nos leva a inferir que as religiosas
tinham compromissos diferentes com os pais do interior, que lhes confiavam integralmente a
educação de suas filhas; daqueles que tinham com os pais da capital que colocavam as filhas
sob a orientação das religiosas, em tempo parcial.(...)precisavam dar um tratamento
diferente a cada segmento, sem deixarem de cumprir sua missão junto às jovens que viviam
fora do internato, nem colocar as internas em "perigo".17

Em resumo, como nos indica Saffioti, "embora o ensine da leitura e da escrita
fosse ministrado ao lado da música, do canto, do órgão e dos trabalhos domésticos, os
recolhimentos brasileiros constituíam conventos de primeiro grau".18 Na verdade, a autora
quer ressaltar a insuficiência e as limitações desses institutos no tocante ao ensino ministrado
às mulheres.
Essa situação só veio a mudar quando, no século XIX, as idéias liberais e de
laicização do ensino influenciaram os homens e as instituições responsáveis pela educação da
juventude. A instrução para as mulheres fará parte, ainda nesse século, do rol de
preocupações salutares, principalmente entre os círculos da elite. Fosse através da iniciativa
privada ou pública, emergiram propostas e se implementaram práticas que visavam instruir as
mulheres fora do monopólio religioso.19

16Anna Amélia Vieira Nascimento, Patriarcado e religião, p. 221.
17Elizete Silva Passos, op. cit., p. 75.
18Idem, ibidem, p. 190.
19No nivel da iniciativa pública, temos, na segunda metade do século XIX, a elaboração e regulamentação de
leis para o ensino primário e secundário na Bahia. Foram criadas as escolas normais para os dois sexos. Ver
KátiaMattoso, op. cit.,; e Alipio Franca. Escola Normal da Bahia: memória histórica, 1S36 a 1936 (Bahia,
1936).
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No decorrer do século X IX ,/os recolhimentos entram em decadência,
provavelmente devido a dificuldades financeiras. As ordens tradicionais, por sua vez, já
estavam em crise; a feita de um objetivo essencialmente apostólico contribuiu de maneira
decisiva para isso.20 É o período em que a Igreja transforma o seu discurso para se adequar
às exigências do tempo. Era a crise das ordens religiosas e do seu modelo educacional.21
A partir desse momento, se começa a pensar um outro lugar para a mulher que
não o convento ou retiro, mesmo porque essas instituições já não atuam como antes, fazendo
com que os grupos sociais repensem as finalidades da própria Igreja. Faz-se necessário
preparar as mulheres para o exercício de novas funções na família.

2.2 O que fazer e aprender em casa?
O costume da reclusão das mulheres de elite nos conventos de Salvador tende
a desaparecer no decorrer do século XIX. Após um processo de decadência de algumas
ordens tradicionais no Brasil, a hegemonia da educação religiosa começa a sofrer abalos. É
nesse contexto que surgem idéias, muitas vezes importadas da Europa, sobre o velho
problema da instrução do sexo feminino. É certo que as preocupações com uma educação
mais moderna para as mulheres já estavam presentes em práticas e discursos da sociedade

20Ver Kátia Mattoso, op. cit., pp. 381-382; e José Oscar Beozzo. "Decadência e Morte, Restauração e
Multiplicação das Ordens e Congregações Religiosas no Brasil, 1870-1930". In Riolando Azzi (org.), A vida
religiosa no Brasil (São Paulo, 1983).
21 Essa crise teve o seu prelúdio já com a expulsão dos jesuítas, na segunda metade do século XVIII, seguida
da hostilidade do Marquês de Pombal e do avanço do laicismo e das idéias iluministas no país. Após a
Independência, agravou-se a antipatia aos regulares. Formulavam-se críticas à conduta dos monges e
monjas, à quebra dos votos de pobreza e castidade. Também a disputa entre o governo e as ordens pela
administração de bens mobiliários e imobiliários contribuiu para que, no século XIX, alguns conventos
tradicionais (como o do Desterro) entrassem em decadência e outras ordens (como a dos carmelitas
calçados) desaparecessem. Foi preciso esperar a chegada à Bahia de novas ordens e congregações, imbuídas
de propostas mais modernas, para que se renovassem os modelos de vida religiosa. Ver Kátia Mattoso, op.
cit., pp. 374-383.

48
oitocentista, convivendo simultaneamente coní as formas conservadoras e limitadas da
educação conventual.
A casa enquanto espaço social ocupava um lugar privilegiado na formação das
jovens baianas. É nela que se operam as definições dos papéis concernentes aos homens e às
mulheres. Além disso, é no espaço doméstico que as últimas vão receber ensinamentos úteis a
suas vidas, bem como algum tipo de educação. É oportuno lembrar que a divisão do espaço
entre público e privado traz implicitamente uma separação entre os sexos e, portanto, entre as
atividades sociais que são ou não permitidas aos homens e às mulheres. Roberto Da Matta
afirma que o espaço corresponde a atividades e categorias sociais. Comentando a sociedade
brasileira, este autor destaca como a família, dentro da própria casa, possui uma gramática de
espaços; existem regras que definem o lugar aonde as pessoas devem comer ou aonde elas
podem trocar de roupas, ou seja, "códigos específicos para cada esfera que a sociedade toma
como básica".
Ao longo do século XIX, praticamente o ato de educar o sexo feminino em
Salvador ficou restrito ao âmbito familiar, pois os poucos colégios respeitáveis do período
sofriam restrições dos genitores que ainda não assimilavam bem a saída às ruas de suas filhas,
direito e privilégio há muito assegurados para os meninos. Além do mais, Salvador não
abrigava muitos estabelecimentos de ensino. O colégio Nossa Senhora das Mercês era
basicamente a única instituição educacional de grande porte, começando, ao final do século
XIX, a receber alunas oriundas de camadas sociais abastadas de toda a Bahia. O colégio das
Mercês ministrava os cursos primário e secundário em alto nível. Outro instituto voltado para

22Da Matta defende a tese de que o estudo do espaço numa determinada sociedade pode nos levar à
compreensão do seu sistema ritual e da sua cultura. Roberto Da Matta. A casa & a rua: espaço, cidadania,
mulher e morte no Brasil (Rio de Janeiro, 1987), pp. 31-69. O trecho aspeado encontra-se na p. 115.
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a educação das moças baianas foi o dirigiÜo pelas irmãs de São Vicente de Paula,
congregação estrangeira imbuída de ideais reformistas. Na Bahia, o trabalho das religiosas foi
aceito com desconfiança, "já que admitiam alunas oriundas de um espectro social muito
extenso".23 O fato de as moças de família estabelecerem contato com meninas pobres
incomodou a sociedade, gerando desentendimentos.
A cidade do Salvador contava ainda com as conhecidas casas de mestras,
lugares aonde "se ensinavam costuras de todo o genero, como fossem: bordados, rendas de
almofada, bordado a ouro, sapatos de lã e muitos outros trabalhos de valor apreciável".24
Nesses locais as meninas tinham a oportunidade de estabelecer laços de amizade com outras
da mesma idade, podendo até conhecer novas formas de entretenimento que em casa não lhes
eram possíveis.
Fato novo para os costumes baianos foi a presença de damas de companhia,
professoras, institutrices e frauleins, em sua maioria estrangeiras, nas residências ricas.
Durante a primeira metade do século XIX, há registros de mestres ingleses, franceses e
alemães, transformando os hábitos domésticos de meninos e meninas, bem como as maneiras
de convivência social. Naquele tempo era fácil encontrar "a mademoiselle, miss, fraulein em
numerosos solares da Bahia, na cidade ou nos engenhos, mestras que tanto se ligavam, muitas

23 Ver Kátia Mattoso, op. cit., p. 385. As irmãs de São Vicente de Paula, em 1853, fundaram o colégio Nossa
Senhora dos Anjos, onde eram admitidas alunas externas e internas. Desenvolveram também em Salvador
um trabalho de caridade voltado para os pobres e doentes. Após alguns problemas de adaptação enfrentados
pelas religiosas francesas, o colégio Nossa Senhora dos Anjos passou a ser administrado pela irmandade da
Misericórdia. Segundo Mattoso, essas irmãs prestaram um relevante serviço à sociedade baiana, instruindo
moças da "boa sociedade" de várias gerações nos princípios reformistas exigidos pela Igreja. Contando com
o apoio da Igreja, que motivava a vinda de novas ordens estrangeiras para o país, as irmãs de S. V. de
Paula, juntamente com as Ursulinas e as Dorotéias, contribuíram em muito para a educação das jovens
baianas Estas ordens tinham propósitos apostólicos e educacionais.
24 Manoel Querino, A Bahia de outr'ora: vultos e factos populares (Bahia, 1916), p. 207.
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delas, às famílias a que serviam, como se fosseió parentes, que morreriam velhas nas velhas
casas. Outras acabavam fundando colégios".25
O hábito de se ter uma preceptora no lar vivendo como uma amiga
acompanhando os passos da menina, para a todo momento lhe imprimir um ritmo na leitura
ou corrigir a sua postura física, funcionou como impulso na vida daquelas que não tiveram o
recolhimento enquanto experiência. As aulas ensinadas nos domicílios das professoras, em
cursos exclusivos e particulares, contribuíram bastante para atenuar as lembranças de uma
sociedade que recolhia as suas mulheres em conventos "segundo a mania do tempo" ou
"seguindo as idéas do tempo".26
De qualquer maneira, o mundo doméstico possuía um significado particular na
educação feminina. Algumas atividades eram priorizadas em detrimepto de outras. Valores e
concepções acerca do que a mulher deveria aprender e ser surgem quando rememoramos o
percurso de algumas jovens que, por fazerem parte de setores sociais privilegiados, tiveram
registrados em memórias, cartas, genealogias, biografias, diários e outros documentos,
vestígios do tipo de instrução que receberam em casa de seus pais, familiares ou mestres.
As experiências por que passaram algumas jovens de famílias importantes da
cidade de Salvador, no início do século XIX, servem como exemplos para ilustrar o modelo
de educação proposto nesse contexto, bem como para observar os seus limites e avanços.
Este conhecimento se faz necessário para percebermos o que se transformou ou sobreviveu
enquanto costume ou mesmo herança do Império nas práticas notadas na sociedade baiana da
Primeira República.

25Wanderley Pinho. "A Bahia, 1808-1856". In Sérgio Buarque de Holanda (dir.) História Geral da
Civilização Brasileira (São Paulo, 1972), pp. 291-292.
26Estas expressões foram usadas por Ignácio Accioli de Cerqueira e Silva. Memórias históricas e políticas da
Província da Bahia. Tomo IV, Bahia, Typ. do correio mercantil, 1837, pp. 224-228.
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' No primeiro quartel do século' XIX, encontramos concepções acerca da
educação da mulher que repercutiam de maneira polêmica no meio social conservador baiano,
onde alguns setores estavam resistentes à idéia da instrução feminina O médico e político
José Lino Coutinho redigiu quarenta e uma cartas, destinadas à preceptora de sua filha Cora
Coutinho, com o objetivo de orientar a educação física, moral e intelectual da menina. Este
foi o meio encontrado pelo Dr. Coutinho para compensar o constante afastamento da filhaJ
visto que os compromissos políticos fora do Estado e do país obrigavam-no a longas
ausências de casa.27
As cartas formam uma coleção de doutrinas, preceitos e conselhos práticos,
eivados de idéias liberais e influenciados pela pedagogia rousseauniana, devendo servir como
um guia de instruções para as diferentes fases de desenvolvimento da vida de sua filha O
pensamento de Lino Coutinho estava à frente daquele característico do seu tempo,
denunciando a educação das meninas brasileiras como "má e rutineira" (sic) e propondo
formas relativamente mais avançadas para se preparar e instruir as mulheres. Ele estava na
vanguarda de uma época em que a educação do sexo feminino em geral se resumia à
aprendizagem de trabalhos domésticos em casa, nas casas de mestras ou nos institutos de
reclusão, e aonde havia uma aversão a qualquer crescimento intelectual que não fosse o do
homem.

27José Lino dos Santos Coutinho nasceu em 1784, na Bahia. Médico, escritor, orador e político, se destacou
como deputado, representando o Brasil junto as Cortes Constituintes de Lisboa em 1821, onde defendeu
com seus colegas, entre eles Cipriano Barata e Agostinho Gomes, os direitos brasileiros. Foi ainda professor
e diretor da Faculdade de Medicina da Bahia de 1832 até 1836, data do seu falecimento. Com a poetiza
Ildefonsa Laura Cesar teve a sua primeira filha, Cora Coutinho Sodré Pereira, que nasceu em 1819 e faleceu
em 1880. Cora casou-se com o tenente-coronel Francisco Sodré Pereira, Barão de Alagoinhas, e se tomou a
baronesa da Alagoinhas. Quanto à sua preceptora, existem algumas hipóteses de que teria sido a sua própria
mãe, Ildefonsa Laura. Mas pelas cartas é impossível a identificação, pois Coutinho não cita em nenhum
momento o nome da pessoa encarregada de educar Cora. Sobre esta polêmica ver Dinorah de Araújo
Berbert de Castro. Cartas sobre a educação de Cora do Dr. José Lino Coutinho. Salvador, Coleção Cardeal
da Silva, Universidade Católica do Salvador, 1977.
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Na nota de apresentação do seu tfabalho, publicado postumamente em 1849, o
autor explicita a sua intenção ao redigi-lo:

[...] quando escrevi estas cartas para a educação de minha filha, e ao mesmo tempo lhe
aconselhava a conducta que deveria seguir no estado de casada, não tive a mínima idéa de as
estampar e dar á luz; porque, supposto as julgasse idóneas, segundo os meus principios, para
a educação de Cora, comtudo sempre as achei pequenas e incompletas para servirem de
norma á uma educação geral; e assim estavam ellas destinadas a ficarem manuscriptas ñas
mãos da senhora á quem as dirigia, ou de minha filha, quando crescida fosse.28

Mal sabia ele que as referidas cartas serviriam como modelo para a educação de outras filhas
de pais zelosos, que como ele se preocupavam com o futuro das meninas.
Considerando as propostas inscritas ñas cartas para/a formação de Cora como
mais liberais e úteis, se comparadas às de Sofia, a parceira de Emilio na obra do filósofo
Rousseau, Afrânio Peixoto afirmou que se o Dr. Coutinho fosse europeu ganharia a fama de
um grande "educador feminino", pois a "educação do corpo e do espirito para urna criatura sã
e virtuosa" era uma "novidade transcendente, na época".29
Crítico das idéias do clero e da moral cristã vigente na sociedade imperial, o
médico naturalista teve alguns itens da sua doutrina questionados ao ponto de serem alvo de
represálias por parte dos membros da Igreja Católica.30 No seu "Cathecismo moral, político e
religioso", complemento das cartas para a formação de sua filha, Lino Coutinho se ocupa de

28 Idem, ibidem, p. 6. Apesar das ressalvas do Dr. Lino a respeito dos limites e do objetivo das cartas, pode-se
aventar a hipótese de que as mesmas tivessem sido escritas para serem publicadas. O modelo e a escrita das
cartas sugerem um genêro literário comum na Europa daquele período.
29Afrânio Peixoto, Breviário da Bahia (Rio de Janeiro, 1980), pp. 155-156.
30Para alguns críticos católicos, nas cartas destinadas à educação de Cora, a religião e os seus dogmas não
foram considerados importantes. Este juízo foi feito muito por conta do Dr. Lino expressar, no seu texto, a
da criança conceber as noções de Deus e religião. Para estas controvérsias ver o livro de Dinorah
de Araújo Berbert de Castro, op. cit.
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questões "sobre o homem e as suas relações cónsigo, com Deus, com a família e com os
semelhantes, sobre a sociedade, a lei ou as nações, como partes de um todo".31
Os ensinamentos propostos pelo Dr. Coutinho abrangiam uma multiplicidade
de princípios, onde os aspectos fisiológicos, psicológicos e pedagógicos eram contemplados.
Já na infância os cuidados com o corpo, em termos de saúde, asseio e alimentação, deviam
ser redobrados, pois "as perfeições moraes" só podiam ser encontradas e desenvolvidas "em
um corpo sadio e vigoroso".

‘i *

Os exercícios físicos moderados, como correr e saltar

livremente, contribuíam para formar um corpo mais "aproximado do melhor typo da raça
humana".33 Estes deveriam ser acompanhados por uma nutrição simples e frugal.
O método para introduzir a menina Cora na arte da'escrita e da leitura deveria
ser espontâneo e se possível lúdico, levando em conta a "natureza infantil" própria da idade.
Logo, a instrução teria que ser "toda mechanica, porque é por meio de brinquedos e de jogos
que deve começar o menino de ler e escrever, afim de que não pense elle haver n'isto
obrigação e rigor, pois que bem lhe bastam os males e pesos da vida, que tem de soflrer para
diante, e se lhe deve por isso conceder mais algum tempo de liberdade e prazer".34
Nessa primeira fase, que vai até os sete anos, não foi preceituado para Cora
nenhum conhecimento profundo sobre os mistérios da religião, apenas algumas noções sobre
as diferenças entre as coisas divinas e as humanas. Quanto à moral, por ser a "criança

31Berbert de Castro, op. cit, p. 5.
32José Lino Coutinho. Cartas sobre a educação de Cora: seguidas de um Cathecismo moral, político e
religioso. Bahia, Typographia de Carlos Poggetti, 1849. Ver Carta II, p. 7. Utilizaremos o conteúdo
expresso em algumas cartas redigidas pelo Dr. Coutinho, com o objetivo de ilustrar o tipo de educação
proposto para as meninas de famílias das classes dominantes na província baiana. O conjunto das cartas se
constitui numa fonte inesgotável de informações, não apenas sobre a instrução feminina, mas sobre a
mentalidade e a cultura da sociedade Imperial.
33 Carta III, p. 12.
34 Carta XI, p. 39.
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extremamente imitativa dos mais velhos", elâ assimilaria através dos bons exemplos
demonstrados pela mestra todo um código de valores necessários para se viver em sociedade.
Com o avanço da inteligência e o despontar da "linguagem da razão", na idade
dos sete aos catorze anos, o conteúdo das cartas assume uma complexidade referente ao
desenvolvimento intelectual da menina. Já sabendo ler e escrever, mesmo que de modo
imperfeito, cabe à mestra aperfeiçoar essa etapa iniciando a sua aluna na "melhor
orthographia, aquella que tenha o cunho dos litteratos da nação", e ainda incentivar o
desenho, não esquecendo, é claro, de ensinar-lhe "a grammatica da lingua portugueza".35
A leitura dos clássicos em prosa e verso é indicada a Cora tanto para estimular

o gosto pelo idioma nacional como para tomá-la apta aos novos domínios: o da língua
francesa, o da música, no piano de preferência, e o do canto. Juntando-se a este aprendizado
é sugerido o estudo "dos trez reinos da natureza", sem necessidade de aprofundamento, mas
apenas a aquisição de "breves idéas", pois "serão bastantes para uma mulher que não tem de
figurar no mundo como um naturalista".36
A

estréia da menina no universo da linguagem escrita constitui um pré-

requisito para o conhecimento das ciências relacionadas ao homem e à natureza. Nesse
período é sugerido que se leia várias vezes "a história natural do homem e da mulher por
Virey" onde ela "encontrará ao lado da história do homem aquelToutra da mulher com suas
differenças physicas e moraes, e que fazem a essencia de um e outro sexo".37 Os princípios
teóricos e práticos da aritmética, da astronomia e da física complementarão o avanço da aluna
no mundo científico.

35 Carta XIV, pp. 53-54.
36 Carta XVI, pp. 59-60.
37 Carta XVI, pp. 60-61.
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A atenção do genitor com a aparência e o comportamento da filha em
sociedade é expressa a partir das cartas de número XX e XXI, aonde ele sugere que o
cuidado com as "acções e palavras" da garota deve ser redobrado: "Suas palavras sejam, pois,
escolhidas e limpas, suas acções graves e circumspectas, e seu andar magestoso".38 Foi
também lembrado à professora o extremo perigo que representava o contato e a comunicação
de Cora com os escravos, "ordinariamente immoraes" e sem nenhum pudor.
Sobre o vestuário, as cartas informam que este necessitaria ser apropriado a
"cada idade e estado" sempre com singeleza e decência compatíveis com a inocência da
moça. Mesmo porque era preciso evitar o talhe e a forma das roupas que
sensualidade dos homens.39

a

r

Utilizando o seu saber médico o Dr. Coutinho, agora enquanto profissional,
dirigia um olhar clínico sobre o corpo da sua paciente, no caso, sua filha Analisando as
mudanças fisiológicas e psicológicas decorrentes do avanço da adolescência, entre os treze e
catorze anos, descreve o processo da menstruação, seus distúrbios e efeitos para o
amadurecimento da jovem que já pode ser mãe. Com a autoridade de um técnico, prescreve
para a ocasião do ciclo menstrual apenas "o exercício e o passeio" e a continuidade dos
hábitos cotidianos.
A chegada à "fase crítica" da menina-moça é acompanhada de possíveis
perturbações psicológicas; daí a ênfase do autor aos perigos das "inquietações e dessocegos
d'alma", da "febre do amor" e da "exaltação (...) das idéas (...) phantasias, germem das
paixões amorosas".40 Aconselha como o mais correto para conter os impulsos dessa idade

Carta XX, p. 70.
39 Carta XXI, p. 73.
40Carta XXIII, pp. 83-84.
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crítica "uma leitura honesta e abundante em ínaximas de moral, de virtudes publicas e
privadas" que sirvam enquanto "calmantes ás paixões amorosas".41 Estava a partir de então
vetada à pré-adolescente a "leitura de todos os romances amatorios, versos e musica de
semelhante natureza e índole".42
A vigilância da mestra sobre as leituras de sua discípula funcionava como
garantia posterior para que Cora fizesse uma escolha sensata e sem ilusões do seu faturo
cônjuge; na seleção a mulher deve priorizar o homem que apresente fortes "qualidades
moraes", seja "são e robusto" e "honesto e comedido em suas palavras e acções".43
Encerrando o objeto da primeira parte de suas cartas, o Dr. Lino Coutinho
recomenda a aprendizagem de alguns ofícios próprios para o sexò feminino. As conhecidas
prendas domésticas têm um caráter prático até entre as mulheres de elite que, segundo ele,
precisam ter conhecimento das atividades do lar para melhor comodidade e desempenho das
tarefas. Portanto, Cora deveria aprender a "manejar uma agulha, a fazer bailar um fuso, a
conduzir um ferro de engomar, e a fazer sua cozinha".44 Neste sentido, o pai estaria também
preparando a sua filha para qualquer eventualidade da vida. No caso de algum infortúnio
deixá-la pobre e sem rendimentos, ganharia a vida honestamente com suas habilidades.
Após ter dado as diretrizes para a educação física, moral e intelectual da filha,
o Dr. Lino Coutinho passa à segunda parte das cartas, na qual trata dos futuros encargos de
Cora como esposa e mãe. Os temas agora abordados se relacionam com a ética familiar e a
sociedade, englobando questões como a psicologia do amor, a escolha do cônjuge, a natureza

41 Carta XXIII, p. 84-85
42 Carta XXIII, p. 84.
43 Carta, XXIII, p. 86.
44 Carta, XXVI, p. 94.
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do contrato matrimonial, o significado do divórdo, os deveres para com o esposo, a unidade
do casamento, a educação dos filhos, os cuidados no lar e outros aspectos.45

As idéias e princípios expressos nas Cartas sobre a educação de Cora, que
serviram como um manual prático para a educação feminina, se coadunam com o pensamento
pedagógico voltado para uma liberdade de ação dos indivíduos, propugnada pela corrente
filosófica rousseauniana.46 O livro de pedagogia feminina trazia enquanto novidade para os
lares baianos uma prática educativa concreta e voltada para a mulher. Apesar de
encontrarmos nele a evidência de um sexismo e de valores contrários à emancipação do sexo
feminino, as cartas respondem aos anseios de segmentos importantes da sociedade,
descontentes com a limitada educação oferecida pelas casas religiosas.47 De maneira geral, a
instrução proposta pelo educador e médico funcionou simultaneamente como uma caixa de
ressonância na comunidade e como uma experiência sem precedentes na história da formação
da mulher de elite em Salvador.. A síntese feita por Afrânio Peixoto enuncia o caráter

45Nossa exposição sobre os temas abordados pelo Dr. Lino Coutinho na segunda parte das suas cartas segue a
classificação utilizada por Dinorah de Araújo Berbert de Castro, op. cit., pp. 59-75.
46As idéias acerca da educação expressas na filosofia de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) aparecem,
principalmente, no Emílio (1157), ensaio pedagógico sob a forma de romance, onde o filósofo procura
estabelecer o plano de im a educação natural baseada no respeito ao desenvolvimento espontâneo da criança.
Acreditando numa educação gradual e progressiva, Rousseau achava que os recursos educativos deveriam se
adaptar às sucessivas etapas do desenvolvimento do indivíduo e às aptidões e interesses de cada período. O
discurso do pedagogo, considerado por alguns como o "pai do espontaneísmo", constituiu uma crítica à
sociedade e à escola de seu tempo; foi uma "apologia da educação enquanto meio para ajudar o homem a
viver em sociedade, conciliando o homem natural e o homem social", cf. Ana Beatriz Cerizara. Rousseau: a
educação na infância (São Paulo, 1990), p. 19.
47As imagens femininas elaboradas e difundidas por todo o século XIX, foram caracterizadas por uma
oposição homem\razão\ cultura versus mulher\ instinto\ natureza, concebidas por Rousseau no século XVIII.
A literatura naturalista foi a porta-voz destas idéias no Brasil. Ver Magali Gouveia Engel. "Imagens
femininas em romances naturalistas brasileiros (1881-1903)". In Revista Brasileira de História. São Paulo,
9 (17): 237-258, ago. 89/set. 89. Para uma discussão mais aprofundada das concepções positivistas acerca
da "natureza feminina" na Europa do século XIX, Peter Gay. A experiência burguesa: da rainha Vitória a
Freud, v.3: O cultivo do ódio (São Paulo, 1995), pp. 292-370, parte correspondente ao capítulo intitulado
"O poderoso sexo frágil”.
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vanguardista do trabalho de Lino Coutinho: "Cofa é uma educação real, que precede a do seu
paiz, no seu tempo, de muito tempo".48

Talvez seja por este motivo que as cartas para a educação de Cora tenham se
constituido num modelo de educação utilizado amplamente pelos pais ansiosos por uma
formação segura e sem excessos de suas filhas. Thales de Azevedo sugere que a instrução de
Anua Ribeiro de Góes no lar paterno tenha sido orientada pelas idéias do Dr. José Lino
Coutinho, já que "aquele livro teve na época larga influência pela seriedade e maneira
ordenada, minudente, com que o ilustre médico e político baiano abordou, na intenção de sua
filha, os problemas morais, intelectuais, médicos da preparação da futura mãe-de- familia” 49
Anna Ribeiro de Góes, assim como Cora Coutinho; também aprendeu cedo as
convencionais prendas domésticas, o canto, a dança e a música no lar, desenvolvendo o gosto
pela literatura (particularmente, a francesa), bem como pelas ciências e filosofia. Com
inteligência e rara curiosidade, fez seus cursos em casa, sempre auxiliada pelos pais, parentes,
primos doutores, padres, acadêmicos, senhorinhas e professores, já que a distancia da vila do
Catu, pequena cidade do interior baiano, onde residiu, até alguma escola se constituía nnm
grande obstáculo.50 Anna Ribeiro tinha uma deficiência visual que a acompanhou por toda a

48Afrânio Peixoto, A educação da mulher (São Paulo, 1936), p. 110.
49Thales de Azevedo. "Memórias de uma escritora". In Revista da Academia de Letras da Bahia. Salvador,
(39): 124- , 1993. p. 124.
50Anna Ribeiro de Góes Bittencourt nasceu no ano de 1843, em Itapicuru, alto sertão baiano, e faleceu em
Salvador no ano de 1930. Descendente de numerosa e tradicional família rural, era filha do fazendeiro
Matias de Araújo Góes e de Ana da Anunciação Ribeiro e o seu avô, Pedro Ribeiro de Araújo, tinha sido um
dos antigos comandantes de batalhões nas lutas da Independência. Anna viveu até o casamento, em 1865,
num engenho da família em Catu. Com extrema dedicação aos estudos e como autodidata desenvolveu as
suas aptidões intelectuais e artísticas muito cedo. Em 1909, após decorridos dois anos da morte do seu
esposo, o médico Sócrates Araújo Bittencourt Sá e Aragão, Ana passa a residir em Salvador com seus filhos.
Como escritora baiana reconhecida pela largueza das suas idéias escreveu artigos e poemas que foram
publicados na Gazeta de Notícias (Salvador), no periódico A Verdade (Alagoinhas), na revista A Paladina
do Lar e no Almanaque de Lembranças Luso-brasileiro e outras revistas. Dentre os seus trabalhos escritos,
temos A filha de Jéphté (1882), o seu primeiro livro publicado, o Anjo do Perdão, os quatros romances
Helena, Lúcia, Letícia, Abigail, os contos Primeira Injustiça, Genio do Bem e Genio do Mal e, ainda, o
livro de memórias. Estas últimas são redigidas em forma de diário e mais tarde organizadas e publicadas
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vida, retardando assim o seu ingresso nas primeiras letras, que só ocorreu aos dez anos pela
vontade de sua mãe.

A figura da mãe é sempre relembrada nas memórias da autora como a
incentivadora da sua educação doméstica. O contato de seus pais com uma família do arraial,
os Lisboa, inclusive com uma jovem de nome Sinfronia, contribuiu, diz a própria Anna, para
que nascesse "no espírito deles a idéia de dar-me uma educação superior à que recebiam as
moças de nossa família neste tempo".51
Nos seus minuciosos relatos, Anna registra os passos da sua formação desde a
infância até a juventude, passada no campo. Já aos dez anos, "um desejo ardente de aprender
a ler" invadiu-a quando observava a mãe e sua amiga Sinfronia Terem histórias nos serões.
Assim, um "alfabeto com letras grandes e bem vivas" foi feito para ensiná-la a ler.s2
O entusiasmo pelos estudos de música e do canto esmaeceu o sonho da jovem
Anna de tomar-se freira. A chegada do piano em sua casa, o primeiro de Catu, foi guardada
na lembrança como um acontecimento pois a música alegrava o ambiente da vida no interior,
sem muitos atrativos. Entre as lições de desenho, geografia, francês e as diversas leituras, a
adolescente continuava na vida monótona do campo, só interrompida quando das festas e
saraus. Esses momentos lúdicos se constituíam em oportunidades para Anna, considerada a

pela família com o título de Longos Serões do Campo. As memórias, que Anna Ribeiro escreveu com cerca
de oitenta anos, tinham o objetivo de manter viva a lembrança dos seus antepassados. Publicadas em dois
volumes, elas são uma valiosa fonte para se reconstituir os valores e costumes do século XIX e início do
século XX, bem como a cultura de uma época. É ainda uma excelente contribuição para a historiografia
atual que se dedica aos estudos da família, da mulher e da memória feminina.
51 Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, op. cit., p. 51(v. 2). A autora comenta que sua mãe sempre cultivou o
hábito da leitura, o que a distinguia da maioria das senhoras com quem conversava que eram totalmente
analfabetas, inclusive a sua avó. Apesar do costume de acomodar as mulheres de fazendeiros nos misteres
domésticos, D. Maria da Annunciação não só cosia, bordava, fiava e tecia, mas se distanciava daquele
destino procurando ter uma educação mais apurada através da leitura. Ver Anna Ribeiro de Goes, op. cit., p.
137 (v. 1) e p. 9 (v. 2).
52 Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, op. cit., p. 69 (v. 2).
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"cantora oficial das reuniões familiares", e suas ainigas exercitarem os seus aprendizados no
piano, tocando valsas e polcas, cantando modinhas, dançando quadrilhas francesas e
participando de animadas conversas.

Na sociedade Imperial era bastante comum a realização dos saraus, tipo de
diversão que acontecia frequentemente nas residências de famílias abastadas, visando reunir
grupos de pessoas de todas as idades em ocasiões importantes para ouvir músicas, dançar,
beber, comer e conversar. Os casamentos, aniversários, batizados, bodas, formaturas e visitas
de amigos eram sempre motivos para se comemorar.
Wanderley Pinho deu o seu testemunho sobre as reuniões festivas ocorridas
em caráter privado nas residências da cidade, nas fazendas no interior ou nas casas de campo
da B ahia. Os jantares, chá-concertos, recepções se prolongaram por todo o século XIX,
animando a nossa vida social juntamente com as procissões, desfiles, e outras festividades. As

festas particulares, restritas na maioria das vezes aos parentes e convidados, funcionavam
para estreitar os laços de parentesco e garantir o prestígio social de muitas pessoas. Para as
mulheres, correspondia a um processo de socialização corrente, pois, além de mostrarem os
seus dotes através das apresentações no piano, do exercício de canto, da declamação de
poesias e das danças, as mesmas poderiam exibir a sua beleza e graciosidade nos trajes, nos
comportamentos e nas boas maneiras adquiridas nas lições domésticas.
Longe de sedimentar uma exclusão social, essas reuniões proporcionavam ao
elemento feminino espaço para demonstrar as suas habilidades artísticas e os seus finos tratos,
travando contatos e conversando sobre os mais diferentes assuntos. Era o momento para se
criar novas amizades, fomentar namoros e alianças matrimoniais. Nesses ambientes fechados,
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ficavam claras as fronteiras sociais que separaVam a-gente de cor da terra das pessoas
elegantes, reproduzindo assim as diferenças de classe e etnia da sociedade baiana.

Servindo de comentário aos estrangeiros, as festas no campo, principalmente
nos engenhos do Recôncavo, nada deviam em termos de organização e alegria aos bailes e
saraus realizados em Salvador. No campo, tinha-se "da boa música à dansa e ao luxo do
vestuário das damas", somando-se ainda o quadro "pitoresco das cenas bucólicas".53
Os serões no campo faziam parte dos costumes das famílias no mnnHo rural.
Em reuniões mais simples buscava-se o entretenimento durante a tarde ou a noite. Na família
de Anna Ribeiro o serão era uma constante, pois "naquela época, nossa vivenda era o ponto
chic da localidade", lembra a escritora ao contar que foi requisitada para cantar numa reunião
quando da visita de Daniel, um doutorando amigo do seu tio.54
Na Bahia antiga, os serões familiares se constituíram na diversão predileta das
pessoas que, na falta de outras atrações, procuravam cercar-se da gente íntima para realizar
estes encontros. As festas impressionavam aos visitantes que, vindos de outros lugares, eram
aqui tratados com todos os agrados possíveis. Durante os três anos que passou em Salvador,
a gaúcha Rita Lobato, aluna da Faculdade de Medicina da Bahia, ficou entusiasmada com as
reuxuões, os jantares, e as festas de que participou nas residências dos baianos, sobretudo nas
dos professores médicos. Logo à sua chegada, a estudante foi "apresentada à alta roda
baiana, cujos saraus sempre frequentou, aumentando desta maneira o círculo das suas
amizades. E assim a moça sulista passeou, dansou, brincou, alegrou-se, enfim a valer".55

5j Wanderley Pinho. Salões e damas do Segundo Reinado (São Paulo, 1942), p. 35.
54 Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, op. cit., pp. 152-153 (v. 2).
55 Alberto Silva, A primeira médica do Brasil (Rio de Janeiro, 1954), p. 144. Segundo pesquisa feita por
Alberto Silva, Rita Lobato Velho Lopes "foi a F brasileira a receber o diploma de Doutora em Medicina
numa Faculdade brasileira". Ela nasceu no Rio Grande Do Sul, no ano de 1866, e se graduou na Bahia em
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E interessante perceber como aos poucos

a mulher baiana era integrada em

espaços antes inimagináveis. A educação ministrada na intimidade do lar agora se estendia
para os salões dos amigos e vizinhos, oportunidade para que o aprendizado fosse colocado
em prática. Era indispensável fazer com que as senhorinhas estabelecessem contatos extrafamiliares

a partir das regras, do código

de

valores e dos símbolos determinados pela sua

cultura.
Os rituais de sociabilidade permitidos ao sexo feminino aumentaram pari passu
à importância que assumiram os festejos nas residências de pessoas gradas da sociedade
soteropolitana. Na perspectiva de Wanderley Pinho os salões eram lugares privilegiados, onde
melhor se desenvolvia a polidez e a arte das boas maneiras ou, de, forma mais direta, o salão
era "o cenário onde a mulher aparece na plenitude de suas graças e poderes, conquista as suas
vitórias e reina e governa com espírito, beleza e gentileza".56 Inumeráveis e concorridas
foram as festas que se realizaram entre as décadas de 1850 e 1860, momento de grande
"animação social da Baía".57
Em fins do século XIX, um romance de folhetim aparece em Salvador
descrevendo com detalhes as memoráveis diversões que ocorriam na casa de um coronel. Ao
analisar a vida da família do coronel Antunes, o escritor Xavier Marques retratava quase que
fielmente o cotidiano das reuniões familiares do período. No texto, o autor evidencia o valor
das atividades lúdicas para a socialização da única filha do casal. Nas festas, a jovem era

10 de dezembro de 1887, defendendo a tese "Paralelo entre os métodos preconizados na operação
cesariana". Cf. p. 215.
56 Wanderley Pinho, Salões e damas..., pp. 10-11.
57 Idem, Ibidem, pp. 33-34. Comentando sobre a frequência dos bailes e das festas na cidade, o autor cita o
nome de algumas famílias importantes da sociedade baiana que programavam os seus divertimentos para
determinados dias da semana. O Sr. Pedro Moniz recebia às segundas-feiras, os Dantas às sextas-feiras, os
Pereira Franco aos domingos, o comendador Rocha Meneses reservava as terças-feiras para os soirées. A
casa do rabino Isaac Amzalack era também "frequentada pela melhor gente do tempo” na época das festas.

apreciada e cortejada pelo seu futuro marido. Também era ali que ela tomava públicas as suas
qualidades, cuidadosamente lapidadas pela mãe que, "semelhante a todas as mães", desejava
um bom marido para sua filha.58
São os princípios da educação feminina que estavam inscritos na obra de
Xavier Marques publicada em 1888, Uma Família Bahiana, onde Mafalda, uma personagem
central no romance, encarnava o ideal de uma moça de boa família à espera de um casamento.
A jovem, ao sair do internato, voltava à casa paterna para fazer "sua educação artística que
consistia em estudar ao piano walsas e fragmentos d'operas".59
D. Thereza, "uma matrona de seus trinta e oito annos, intelligente, educada, e
extraordinariamente amante do luxo", era severa com a filha recém egressa do colégio que
nada lhe ensinou sobre a música no piano. Cabia a ela introduzir a filha nos ensinamentos que
"tanto abrilhantam uma donzella" porque, na sua opinião, "mulher sem saber um pouco de
francez, prendas domesticas e piano, estava por educar".60 Em uma vivenda do bairro da
Vitória, a família do coronel Antunes dinamizava a sua rotina com bailes e serões. Mafalda,
entediada, passava horas com um professor particular, fazendo as lições do piano e sendo
supervisionada por D. Thereza, intimamente satisfeita "por tão bem saber cumprir os deveres
de mãe".61
O costume de se aprimorar os dotes da jovem no espaço da casa, mantido
pelas famílias baianas que dispunham de recursos para contratar professores particulares,
parece que foi uma constante durante todo o século XIX. Nesse espaço, mais seguro do que

58 Xavier Marques, Umafamüia bahiana (Bahia, 1888), p. 95
59 Idem, Ibidem, pp. 7-8.
60Idem, Ibidem, p. 5 e 8.
61 Idem, Ibidem, p. 9.
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qualquer colégio, as meninas e moças ficariam sob a vigilância dos pais e dos serviçais. As
notícias biográficas de algumas mulheres que, por suas profissões, condições materiais e
hábitos culturais pertenciam a um setor social elevado (ou tendencialmente elevado), nos
trazem mais exemplos sobre o modo pelo qual elas foram instruídas. Como Cora e Anna
Ribeiro, outras mulheres receberam orientações similares.62
D. Clélia Castro, "criada com todo zêlo, sob as vistas paternas", após passar
três anos internada no colégio de D. Perpétua Rosa de Melo, no bairro da Sé, ficou um ano
na casa do coronel Francisco Lucena, "aperfeiçoando-se em francês, geografia, história, canto
e piano". Neste interregno sabe-se que tomou "gôsto especial à música e chegou a tocar
perfeitamente piano". Voltando para a povoação de Curralinhó, interior da Bahia, foi
entregue aos cuidados da tia D. Ana Castro, onde se casou aos dezenove anos com o médico
que voltava da Europa, Dr. Antonio José Alves. Com a "boa educação" que tivera era de se
esperar "um futuro feliz".63
Expressão de inteligência feminina da terra, a poeta Adelia Fonseca,
descendente "de família respeitável, com elevado conceito social e privança com os maiores
nomes políticos e intellectuaes de seu tempo", foi considerada a "nova Sapho" nos ambientes
aonde recitou as suas poesias. Segundo Afonso Costa, Adelia "se foi formando para as
virtudes todas de seu sexo". Instruída num período "em que a educação feminina ficava

62Para conhecer a educação ministrada a Cora Coutinho e a Anna Ribeiro, privilegiei as cartas e as memórias,
respectivamente. As informações sobre as próximas mulheres citadas foram, em sua maioria, retiradas de
estudos de cunho biográfico e genealógico. Como foi assinalado na introdução do nosso estudo (p. 19), essas
fontes são extremamente valiosas para o trabalho do historiador que se debruça sobre a cultura, o cotidiano
e as mentalidades de uma época. Por outro lado, elas são difíceis de serem trabalhadas, porque tendem a
enaltecer as suas personagens.
Waldemar Mattos, A Bahia de Castro Alves (São Paulo, 1948), pp. 29-31. D. Clélia Castro nasceu em 1825,
na cidade do Salvador. O casal Clélia-Antonio tiveram filhos, que ficaram conhecidos na sociedade baiana,
pelo gosto e interesse pelas letras. Adelaide de Castro, segunda filha do casal, que nasceu em 1854, "era
uma rapariga de fina educação literária, amante da poesia, da música e do desenho”. Já Castro Alves, o
poeta baiano, dispensa apresentação, ver a p. 63.
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apenas no ambiente do proprio exemplo domestièo", a artista soube desenvolver predicados,
alcançando certo reconhecimento no Brasil com o seu livro Ecos de Minha Alma.6*

Com uma cultura não vulgar, pois "seus paes se esmeravam sempre por dotála de preciosa educação" a poeta conhecia muito bem a língua pátria e a francesa, na qual
"discorria suave, elegante e mellifluamente". A música e o piano estavam também presentes
na sua vida, além da pintura, que "merecia-lhe carinho distincto, no traço e no colorido que
levantava em esboços apreciados".65 Adelia viveu num contexto de intensa vitalidade da
literatura e das artes, denominado de "período de ouro das letras na Bahia". Era o tempo dos
salões, dos torneios literários, dos recitativos, das músicas e das danças. Para muitos era o
surto da imaginação sem precedentes na história baiana, onde "nunca nos haviamos visto com
tanto fausto de intelligencia, de civilização e de cultura".66
Junto ao grupo de homens nos salões de festas, algumas mulheres, a exemplo
de Adelia Fonseca, encontraram o lugar privilegiado para romperem a reclusão, mostrando os
seus valores e construindo novas experiências. Faz-se necessário lembrar que, além de
proporcionar distração, as atividades festivas funcionavam como um elemento complementar
da educação feminina.
Imbuída dos ideais feministas, uma alarme para a sociedade da época, D.
Francisca Rosa Praguer educou a filha, também chamada Francisca, dentro dos preceitos mais

64Afonso Costa, "Poetisas Bahianas: Adelia Fonseca, no centenário do seu nascimento". In Revista do
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Bahia, 53 (1927), pp. 453-454. Adélia Josephina de Castro
Rebello nasceu em 1827, na capital baiana e casou-se com seu primo Ignacio Joaquim da Fonseca.
65 Idem, Ibidem, p. 454.
66 Idem, Ibidem, p. 452. Afonso Costa informa que, entre 1860 e 1870, a Bahia viveu o seu período áureo na
literatura, destacando os poetas, os jornalistas e os políticos ilustrados como homens de grande inteligência.
Entre os nomes citados figuram na lista: Castro Alves, Cotegipe, Moniz Barreto, Fernandes da Cunha,
Plinio de Lima, Barbosa de Almeida, Guedes Cabral, Zacarias de Góes, Agrário de Menezes, S. Lourenço,
Guilherme de Castro Alves e outros.

66

modernos. Apesar de seu pensamento não ultrapassar o âmbito doméstico, a genitora de
Francisca, "mulher de espirito culto, finamente educada", terminou por influenciar o seu
desenvolvimento intelectual. A jovem completou mais tarde os estudos, formando-se em
medicina. Em seguida passou a atuar em Salvador como "ostensiva feminista".67
Outra figura feminina de destaque na literatura baiana, Amélia Rodrigues,
nasceu na segunda metade do século XIX, no Recôncavo Baiano, e fez os seus estudos
primários com um parente, o Cônego Alexandrino do Prado, prosseguindo nos estudos
superiores com professores particulares. Com um "espirito ascendente", completou sua
formação preparando-se, no colégio da Sra. Candida Alvares dos Santos, para o exercício do
• , < ¿o

magistério.

.

Tomou-se professora e escritora de reconhecida competência na sociedade,

instruindo os seus discípulos, escrevendo romances e poesias para um público juvenil, e
fazendo conferências sobre os mais variados assuntos.
As mulheres das famílias Dantas, Calmon, Menezes, Pereira e Sodré também
tiveram perpetuados por seus estudiosos registros da sua participação na cultura baiana, bem
como a maneira como foram educadas. São os aspectos da sua educação que nos interessam
especialmente. Maria Cândida de Sá Menezes, órfã dos pais aos cinco anos, foi criada pelo
seu avô materno. Reconhecida nos ambientes pelas suas "virtudes morais e beleza física", D.
Maria Cândida aprimorou-se na pintura e na música. Ainda adolescente, aos quinze anos,
exibia, nos saraus da família, o encanto da "elegante dama que viria a ser".69 Reconhecida, no

67 Anísio Circundes, "Dra. Francisca Praguer Fróes: num relancear biographico". In Memoriam Dra.
Francisca Praguer Fróes (Bahia, 1932), pp. 7-8. Francisca Praguer Fróes nasceu em 1872, na cidade de
Cachoeira, interior da Bahia.
68 Silio Boccanera Junior, Autores e actôres: biographias (Bahia, 1923), p. 153. Amélia Rodrigues nasceu em
1861, na freguesia de Oliveira dos Campinhos (Santo Amaro).
69Bulcão Sobrinho & Jaime de Sá Menezes, "Família Sá Menezes". In Revista do Instituto Genealógico da
Bahia, Bahia, ano XVI, n° 16 (1968), pp. 62-65. D. Maria Cândida nasceu em 1847, na propriedade rural
de seus pais,
cidade de Santo Amaro. Foi criada pelo seu avô, comendador Manuel da Silva Baraúna.
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seu círculo social, como uma das grandes danfcs que a Bahia já teve, Maria Cândida era
"cultora das belas-letras, falava correntemente o francês e o italiano. Mulher de espírito e
esmerada educação, musicista e pintora exímia, de fina e requintada sensibilidade".70 Ana
Adelaide Ribeiro dos Santos Dantas, ainda criança, viajou à Europa com os seu pais, onde

aprendeu francês. Ao voltar à Bahia, continuou os seus estudos com professores particulares
e nos colégios Francês e Piedade, dirigidos respectivamente por Mlle. Daumèrie e D. Maria
Gomes, adquirindo educação de qualidade. Esta foi enriquecida "pela instrução artística, que
a tomou uma pianista de fino sentimento, e pela cultura literária, que foi o instrumento para
expressão poética".71
Sob a direção da professora Vitaüna Alvares dos Santos, no colégio União, se
instruiu Mana da Purificação da França Torres, aprendendo canto, piano, prendas, português
e francês.72 As três irmãs da família Pereira, Carolina, Elisa e Ana Amélia, deram os passos
iniciais da sua educação no antigo sobrado dos seus pais, na rua da Preguiça. A residência do
casal Vitorino José Pereira e Carolina Franco funcionou como "lar e escola onde os filhos
formaram o seu caráter, sob os rigores da disciplina e a suavidade da religião".73
No alvorecer da República, Henriqueta Martins Catharino, jovem filha de
tradicional fanrQia feirense, chega à capital baiana acompanhada de seus pais, ávidos por dar a

70 "Troncos femininos de numerosa e ilustre descendência". In Revista do Instituto Genealógico da Bahia,
Bahia, n° 18 (1972), p. 264.
71 "D. Ana Adelaide Ribeiro dos Santos". In Revista do Instituto Genealógico da Bahia. Bahia, Ano XIII, n°
13 (1961), pp. 99-100. Ana Adelaide nasceu em 1877, em Salvador, e casou-se com o médico João da Costa
Pinto Dantas. O engenho Camuciatá, em Itapicuru, foi seu lar durante anos.
^Bulcão Sobrinho, "Famílias bahianas: Araújo Goes". In Revista do Instituto Genealógico da Bahia. Bahia,
Ano VII, n° 7 (1952), p. 113. Maria da Purificação nasceu na Bahia, em 1867. Casou-se ao dezesseis anos
de idade com Tranquilino Leovigildo Torres.
73Manuel Pereira & Jaime de Sá Menezes, "A família Pereira" In Revista do Instituto Genealógico da Bahia,
Bahia, n° 20 (1975), pp. 70-71. Carolina Franco, " baianinha gentil, formosa e prendada", casou-se com o
português Vitorino José Pereira, em Salvador, no ano de 1837. Além das filhas mulheres mencionadas, o
casal também teve alguns filhos homens, que ingressaram em carreiras liberais após terem concluído cursos
superiores. O médico Manuel Vitorino foi um dos filhos ilustres do casal.

ela uma "educação primorosa" baseada nos moldes da tradição francesa. Após o
estabelecimento da família em Salvador, Henriqueta "começou a ser educada em casa, às
vistas da mãe, como convinha a filhas de famílias abastadas, na época. Recebia aulas de
conhecimento geral, de princípios morais, assim como de línguas estrangeiras, música e
pintura".74 A Sra. Cândida Campos de Carvalho, mulher de "rígida formação religiosa", foi a
professora que acompanhou a educanda nos primeiros momentos. Visando complementar os
ensinamentos ministrados pela Sra. Cândida, foi contratada a professora alemã fraulein Louise
Von Schiller, "que ministrava aulas de alemão, inglês e francês". Outros preceptores
ensinaram a Henriqueta piano, desenho e pintura, sendo o seu ensinamento reforçado com
viagens constantes à Europa.75

. r

Posteriormente encontraremos a jovem Henriqueta engajada em campanhas
em prol da educação das mulheres na cidade de Salvador. Quando adulta, ela se dedicou a
amparar o próximo em obras assistenciais e educativas. Atuou também em favor de causas
feministas, praticando o chamado feminismo cristão.76

Ao final do Império, o modelo de educação da mulher permaneceu, sob muitos
aspectos, inalterado. Permanecia nas famílias dominantes da Bahia, enquanto prática, a
presença de preceptores no lar e parentes, que, junto aos pais, iniciavam as meninas nas
primeiras letras, as quais consistiam em ler, escrever e fazer quatro espécies de contas.77 O

74Elizete Silva Passos, O feminismo de Henriqueta Martins Catharino (Salvador, 1992), p. 12. Henriqueta
Martins nasceu em 1886, na cidade de Feira de Santana, vindo a residir em Salvador, em 1891.
75 Idem, Ibidem, pp. 12 e 14.
76 Sobre o significado da atuação social da educadora Henriqueta Martins Catharino ver Elizete Silva Passos,
Mulheres moralmente fortes-, e Marieta Alves, "Henriqueta Martins Catharino: sua vida e sua obra". In
Revista do Instituto Genealógico da Bahia, Bahia, n° 18 (1972), pp. 38-51.
77 Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, op, cit., p. 137 (v. 1).

incentivo ao aperfeiçoamento dos dotes artísticos e sociais era contínuo. Bastava às
senhorinhas declamar poemas, saber os passos de uma dança, dominar a arte da conversação
em francês, conhecer os misteres domésticos e exercitar as regras da etiqueta e boas
maneiras. Era o modelo europeu de educação que os pais tanto almejavam para as suas filhas.

Revelava-se, nas práticas educativas, o imaginário de uma sociedade que
sempre colocava em segundo plano um tipo de instrução menos restrita para as mulheres.
Nos ginásios secundários do século XIX, os estudos das Ciências, Artes e Humanidades
estavam presentes nos currículos, que preparavam os jovens para serem doutores. Inexistia
uma preocupação similar com o desenvolvimento intelectual das moças, já que só aos varões
era permitida a continuidade dos estudos a nível secundário e preparatório para o ingresso
nos cursos superiores. Na compreensão dos pais, eram os filhos homens que deveriam cursar
o primário e o secundário para, mais tarde, ingressarem nos bancos superiores. Era comum
encontrar nas famílias de posses da Bahia um filho formado em alguma profissão promissora,
como Medicina, Direito ou Engenharia, pelas faculdades de Salvador, de Recife, São Paulo
ou do estrangeiro. A preocupação com o futuro dos filhos estava associada à segurança dos
negócios e à preservação das fortunas familiares, pois aos herdeiros do sexo masculino eram
delegados os direitos de administração dos bens na ausência ou impedimento dos seus pais.
Outro aspecto que motivava o investimento na instrução dos filhos era a possibilidade dos
mesmos entrarem nas fileiras do funcionalismo, ocupando cargos públicos de prestígio na
administração do Estado.78
As moças baianas, longe da clausura institucionalizada nos conventos,
restavam os aprendizados tradicionais, que de alguma forma lhes permitiram avanços no

78Ver Gelásio de Abreu Farias & Francisco da Conceição Menezes. Memória histórica do ensino secundário
official na Bahia, durante o primeiro século: 1837-1937 (Bahia, 1937).
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tocante à sua formação. As jovens eram envolvidas num processo educativo que tinha como
propósito prepará-las para viver na sociedade, e principalmente, casá-las. Essa educação, que
tinha lugar na casa dos pais, se encerrava quando as jovens contraiam matrimônio.

Foi preciso esperar as transformações dos costumes e das mentalidades para
que o elemento feminino adquirisse uma cultura mais especializada, que lhe permitisse atuar
profissionalmente em seu meio. Se algumas mulheres alcançaram um estágio mais expressivo
em termos profissionais na Bahia Imperial, isto deveu-se muito mais às trajetórias particulares
de suas vidas. Sabemos que, no geral, a sociedade do século XIX, principalmente na primeira
metade, era avessa ao preparo educacional das meninas. E não era apenas em Salvador que os
obstáculos à instrução feminina de modo formal e sistemático nos revelava a assimetria das
relações entre os gêneros. Outras províncias do Brasil, notadamente o Rio de Janeiro,
guardando-se as devidas diferenças, não destoavam dessa orientação.
Em termos comparativos, o estudo de Jefirey Needell nos mostra como a elite
carioca educou as suas herdeiras. No Segundo Reinado (1840-1889), o autor diz que a
possibilidade de acesso à instrução secundária era nula, cabendo às moças apenas "aprender,
em casa, o que se considerava apropriado".79 Apesar de admitir que "a educação das
mulheres de elite e a gama das atividades que exerciam" tenham se ampliado
concomitantemente ao processo de evolução cultural ocorrido no século XIX, Needell
ressalta as restrições presentes nas vidas das mulheres até as últimas décadas do século.

80

Sabendo o que a alta sociedade iria exigir delas," arranhavam um pouco de francês, liam em
português, tocavam piano, dançavam, cantavam árias de óperas ou exibiam outros dotes

79 Jeffrey D. Needell. Belle époque tropical: sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do
século (São Paulo, 1993). p. 81.
80Idem, Ibidem, pp. 160-161.
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convenientes". Na maioria das vezes, estes ensinamentos eram ministrados em casa por
tutores estrangeiros".81

No fim do século XIX, com as mudanças sociais ocorridas na capital do Brasil,
o Rio de Janeiro, novas perspectivas se abriram para as mulheres das classes altas, que
passaram a ocupar mais o espaço público e a refinar mais a sua educação. Contudo,
"determinadas expectativas permaneciam — a proficiência no francês, nas Hanças nas roupas,
no piano, no canto e na declamação continuavam sendo características de uma moça bem
educada".82 Também na Bahia essas orientações se constituíram em pano de fundo da
educação feminina. De qualquer maneira, a "educação ornamental" teve um significado
positivo no que concerne à intensa socialização das mulheres num meio escravista propenso a
vários tipos de exclusão.83
Na passagem do regime monárquico para o regime republicano, a vida e o
destino das mulheres se tomam objeto de análise por parte dos poderes públicos e de certos
setores da sociedade. Isto ocorre principalmente na virada do século XX, quando os ideais de
progresso e modernização invadem o país. Os limites e impasses da educação então vigente
tendem a ser avaliados tanto pelos homens como pelas próprias mulheres nela envolvidas. A
cisão entre Estado e Igreja mostrou-se fundamental para o surgimento de uma nova noção
sobre a educação feminina:

81 Idem, Ibidem, p. 161. No fim do Império, uma ordem educacional européia se instalou no Rio de Janeiro,
com o objetivo de educar as filhas das famílias dominantes na cultura cristã e dentro do paradigma
pedagógico francês. O Collège de Sion, como foi chamado, adquiriu rapidamente a reputação de ser a
melhor e mais exclusiva escola no país para as moças de boa família. O autor afirma que o colégio Sion e os
seus rivais posteriores transplantaram com êxito para o Brasil a educação formal da França aristocrática,
não apenas educando, mais europeizando as meninas. Ver pp. 81-86.
82 Idem, Ibidem, p. 163.
8i A expressão aspeada se refere aos ensinamentos ministrados às mulheres de elite no século XIX e que já
foram descritos no texto. A mulher, segundo a projeção dos seus pais e mestres deveria figurar na sociedade
como "peça de adorno" ou como um ornamento. Nas festas ou em atividades públicas ela deveria ser o
indicador da posição social de suas famílias. Ver Tania Quintaneiro, op. cit., pp. 159-177.
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A separação da Igreja e do Estado foi^um dos fatores de mudança na educação feminina,
libertando a mulher da tutela católica, cujo ensino rejeita a transmissão de conhecimento
científico e coloca prioridade na defesa da moral e na preservação da família. Neste sentido,
a constituição republicana é determinante, consagrando o ensino laico. Os liberais clássicos
não pregavam uma educação feminina voltada para a emancipação da mulher, e sim uma
melhor formação para o exercício de suas funções de esposa e mãe.84

Nesse contexto, assistiríamos, simultaneamente em todo o país, um conflito
entre tendências dos mais variados matizes ideológicos como liberais, conservadores,
positivistas e católicos, que propugnavam a transformação ou a conservação dos modelos
tradicionais de ensino. Durante toda a Primeira República, a confusa política de liberdade de
ensino admitida pelos Estados brasileiros, entre eles a Bahia, exige dos novos colégios de
religiosos ou de leigos uma renovação, levando a um plano sistemático de ensino que visasse
a formação mais completa e intelectual, mesmo que controlada, do sexo feminino.

84Rosa Maria Barboza de Araújo. A vocação do prazer: a cidade e a fam ília no Rio de Janeiro republicano
(Rio de Janeiro, 1993), pp. 70-71.
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As idéias de progresso e modernização, disseminadas no processo de
implantação da República, sensibilizaram as elites de todo o país que, por se considerarem
responsáveis pela nova sociedade, buscavam realizar reformas saneadoras em todos os
sentidos, tendo em vista criar um Brasil modemo.1 Nessa perspectiva, várias políticas
públicas, basicamente nas áreas do urbanismo, da saúde e da educação, vão surgir, revelando
a preocupação específica dos estados com o melhoramento dos costumes e hábitos da
população que eram considerados incultos.

'

Eram as exigências de um país que, para compensar o seu atraso cultural,
(como se supunha no período), precisava se integrar rapidamente à ordem social burguesa.
As grandes cidades do Brasil não ficaram imunes aos projetos que visavam modificar as
estruturas urbanas e alterar os costumes e comportamentos arraigados nos indivíduos.
Precisava-se civilizar e modernizar a nação brasileira a partir dos parâmetros europeus. Os
agentes sociais desse empreendimento foram os políticos, engenheiros, médicos, sanitaristas,
higienistas, educadores, intelectuais que, em ações isoladas ou conjuntas, se mobilizaram em
prol da construção de uma nova identidade para o país, procurando desvencilhá-lo da sua
herança colonial.

1Para uma interpretação do Brasil modemo ver Micael M. Herschmann & Carlos Alberto Messeder Pereira,
"O imaginário modemo no Brasil". In Micael M. Herschmann & Carlos Alberto Messeder Pereira (org.), A
invenção do Brasil modemo: medicina, educação e engenharia nos anos 20-30 (Rio de Janeiro, 1994), pp.
9-42.
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A Bahia, antigo centro político e'econômico do país, terminava o século XIX
com muitos problemas. A velha província apresentava um quadro de estagnação demográfica
que, associada a um insuficiente crescimento industrial, contribuiu para a lentidão do
processo modemizador.2 Em termos gerais, a economia baiana continuava a se pautar no
modelo agro-mercantil-exportador, impossibilitando, desta forma, um desenvolvimento igual
ao alcançado pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Acrescentando-se a esses fetos, temos a
permanência de padrões escolares tradicionais, o que reforçava cada vez mais as taxas de
analfabetismo, confirmando, assim, as desigualdades entre ricos e pobres. A escravidão recém
abolida deixava os seus efeitos negativos no que concerne à inserção do negro e do mestiço
na esfera de produção. Para as camadas populares conseguirem sobreviver, fazia-se
necessário estabelecer diversificadas estratégias, já que a sociedade em Salvador era
hierarquizada segundo critérios rígidos, relacionados à etnia, à profissão, à legitimidade, à
origem familiar, ao sexo.3
No contexto da Primeira República, os grupos sociais envolvidos no processo
de modernização da cidade vão fomentar, através da veiculação de suas idealizações e por
meios práticos, projetos que visavam redefinir espaços e reorganizar a sociedade a partir do
modelo proposto. A cidade disciplinada e higienizada, e uma família moderna, na sua
estrutura e na sua organização, constituíram objetos de discussão.4
Devemos observar que a tradicional Salvador não se integrou de imediato
nesse processo. Só lentamente os empresários mais dinâmicos e progressistas, associados a

2Mario Augusto da Silva Santos, "Novas e velhas ocupações na Salvador republicana (1890-1930)". In Ana
Fernandes e Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes (org.), Cidade & História: modernização das cidades
brasileiras nos séculos XIX e XX (Salvador, 1992), p. 257.
3Mario Augusto da Silva Santos, Sobrevivência e tensões sociais: Salvador, 1890-1930. Tese de Doutorado,
São Paulo, USP, 1982. pp. 8-9.
4Ver Jurandir Freire Costa, Ordem médica e normafamiliar (Rio de Janeiro, 1989); e Margareth Rago, op.
cit.
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grupos políticos locais, conseguiram viabilizar seus interesses e direcionar os seus
investimentos para a cidade. O universo mental baiano era um dos obstáculos à modificação
dos hábitos e à implementação das reformas; do mesmo modo que a família, organizada
segundo laços de solidariedade e de personalismo, impedia a ingerência de qualquer poder
estranho a sua esfera.5
Nesse momento de transição, em que emergiam propostas inovadoras para a
organização da sociedade, a família se toma objeto de preocupação constante. É ela a
primeira responsável pela formação dos indivíduos, construtores da nova pátria. A
delimitação dos espaços públicos e privados aos poucos irá se dinamizar, muito por conta dos
papéis assumidos pelos homens e mulheres das diversas classes sociais.
Na sociedade baiana dos fins do século XIX e iníci© do século XX, às elites
intelectuais, incluindo os educadores e médicos, vai ser reservado o direito de pensar e
propor alternativas para imprimir o ritmo civilizatório à população. A educação aparece como
um grande desafio a ser enfrentado pelas classes dirigentes. Qualquer possibilidade de
mudança na sociedade estava associada à modificação da educação intelectual, moral e cívica,
não só das "massas ignorantes", mas de todos aqueles empenhados em elevar-se ao mundo
civilizado. Por isso é que, a partir dos anos 20 e 30 do século XX, as discussões entre os
cientistas se acirraram:

5Entre 1912 e 1916, período de governo de J. J. Seabra, Salvador passou por um amplo processo de reforma,
que objetivava modernizar a sua estrutura, considerada velha e arcaica. Para uma discussão dos ideais de
civilização no referido contexto, ver Rinaldo Cesar Nascimento Leite. E a Bahia civiliza-se...: ideais de
civilização e cenas de aníi-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912-1916.
Dissertação de mestrado, Salvador, Mestrado em História/UFBa, 1996.
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Nessas décadas não só tiveram curso divérsas reformas de instrução pública que atingiram os
principais centros urbanos, mas também foi explicitado um vigoroso debate sobre os rumos
da educação das elites e da educação popular.6

Em muitos momentos a escola foi o símbolo do progresso no imaginário da
República. Seja através de fórmulas pedagógicas imediatistas e importadas de realidades
distantes, ou através de um planejamento mais coerente em relação aos problemas nacionais,
o papel da educação foi supervalorizado. No início do século XX, o Sr. Cincinato Franca, em
conferência sobre tema, sintetizava toda a crença no poder da educação na Bahia.
Entusiasmado, ele afirmava que "a escola é a base de prosperidade de uma nação e o
professor forma o caracter social, prepara o homem forte e sombrio". Continuava o seu
discurso alertando os poderes públicos para os graves problemas que afligiam o ensino,
lembrando-lhes que "a obra do saneamento moral dum povo tem de começar pela infanda,
cuja cultura e educação não podem ser abandonadas por um só momento, sem que nos
exponhamos aos maiores perigos". O conferencista estava imbuído das idéias difundidas na
sociedade, que associavam o progresso de uma nação à educação popular. Este pensamento o
levou a expressar que "o futuro equilíbrio social ha de ser preparado na escola, pela educação
e instrucção do povo".7
Na tese apresentada em concurso para o lugar de docente livre da cadeira de
Educação Moral e Cívica do Ginásio da Bahia, Augusto Machado fez uma apologia à família^
religião e estado, como as três instituições basilares para a formação do bom indivíduo. Como
muitos do seu tempo, ele acreditava na educação enquanto uma " grande alavanca do

sMicael M. Herschmann & Carlos Alberto Messeder Pereira. op. cit., p. 38.
7Cincinato Franca, Conferenciapedagógica (Bahia, 1914), respectivamente pp. 10,3 e 6.
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progresso moral e material, a condição primeira para o enriquecimento e a grandeza de um
povo".8
As idéias em voga sobre o melhoramento da raça brasileira também
contribuíram para alargar a perspectiva de atuação do modelo educacional. Tanto o corpo
como a alma deveriam ser educados, pois havia uma "necessidade palpitante de um corpo
sadio para uma alma forte".9 Logo, o discurso eugênico fazia a sua parte ao determinar uma
cultura higiênica aos indivíduos de todos os sexos, idade, etnia e classe. Ao radiografar os
problemas da nossa espécie, visando discipliná-la, a "eugenia vinha assim qualificar a higiene
como impositora de normas para regular a vida social das populações urbanas".10 Nesse
contexto, a escola foi "o centro irradiador de práticas higiênicas moralizadoras e
disciplinares", atuando como mecanismo de controle direto sobre as várias esferas da vida
social.11
Era preciso regenerar à sociedade a partir de uma educação harmoniosa do
corpo e do espírito. Entrelaçavam-se, dessa forma, os saberes dos professores e dos médicos
no "projeto médico-pedagógico de higienização social" instaurado pela sociedade
republicana. Faz-se necessário lembrar que este movimento pela renovação educacional
ocorreu simultaneamente nos maiores estados do Brasil. 12

8Augusto A. Machado, Educação e evolução. Bahia, Officina Graphica Universal, 1926. p. 85.
9Idem, ibidem, p. 84.
10Vera Regina Beltrão Marques, A medicalização da raça: médicos, educadores e discurso eugênico,
(Campinas, 1994), p. 27.
11Idem, ibidem, p. 101.

12Sobre esta discussão, consultar os trabalhos de Marta M. Chagas de Carvalho, A Escola e a República, (São
Paulo, 1989); Jorge Nagle, "A Educação na Primeira República". In Boris Fausto (org.), História Geral da
Civilização Brasileira, t. III, v. 2 (Rio de Janeiro, 1990), pp. 259-291; e Paulo Ghiraldelli Junior, História
da educação (São Paulo, 1994). Neste último, ver especialmente o capítulo "Do entusiasmo pela educação
ao otimismo pedagógico", pp. 15-29.
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As orientações que esse movimento seguiu na Bahia são visíveis nas idéias
expressas pelos nossos pedagogos, cientistas, literatos e governantes. Na presente discussão,
focalizaremos apenas os discursos relacionados à educação das mulheres das elites baianas,
evidenciando, assim, os possíveis lugares reservados ao sexo feminino na simbologia
republicana. Longe de uma pretensa uniformidade, o pensamento acerca do tipo de instrução
que a mulher deveria receber foi contraditório e bastante fragmentado. Ele revela as tensões
de uma sociedade que tentava se modernizar, tendo de conviver com uma herança bastante
forte do seu recente passado colonial, bem como evidencia as diferenças entre os princípios
que regiam a educação de homens e mulheres.

3.1 Os espaços para a escolarização das mulheres

>

O acesso da mulher à instrução formal foi lento e gradual, sendo caracterizado,
principalmente, por uma série de restrições de uma sociedade que via com desconfiança a
possível escolarização do sexo feminino. Esse acesso ocorreu sobretudo a partir da segunda
metade do século XIX, vindo a se efetivar durante o nosso século.
Como decorrência da afirmação das instituições públicas sobre os
particularismos da família, aos poucos as autoridades governamentais tendem a reivindicar o
direito de criar e organizar o ensino no regime republicano. Algumas décadas antes da crise
da Monarquia, as elites políticas do país davam um impulso a instrução, em particular, a das
mulheres. Surgem escolas normais em todo o Brasil: em Niterói (1835), na Bahia (1836), Rio
de Janeiro (1880), São Paulo (1846), Minas Gerais (1840), Goiás (1858). As escolas normais
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de Niterói, de São Paulo, Goiás e de Minas tjerais sofreram sucessivos fechamentos, só
voltando a funcionar efetivamente numa época posterior.13
De um modo geral, essas escolas, criadas durante o Império, guardavam uma
"vinculação com a expansão dos princípios liberais, que defendiam a extensão, a
obrigatoriedade e a liberdade de ensino para todas as camadas da população"14. Dentre os
fatores que contribuíram para o aparecimento desses institutos temos: as influências européias
do pensamento positivista e liberal nas idéias pedagógicas brasileiras; o desenvolvimento dos
sistemas escolares estaduais independentes do governo federal; a necessidade de formar um
corpo de professores aptos a veicularem um saber culto no país.15 É num contexto de
«*•

transformações sociais que devemos entender a abertura dos nossos cursos normais, bem
como a inserção das jovens nos estudos primários e secundários.
Na Bahia, a escola normal foi a primeira grande iniciativa pública que incluiu
nas suas leis um plano de formação específica para as mulheres.16 Os interesses das
oligarquias baianas estavam presentes no desejo de formar professores com o papel de agente

13Maria Teresa Canezin & Walderês Nunes Loureiro, A Escola Normal em Goiás (Goiânia, 1994), p. 9;
Maria Eliana Novaes, Professora primária: mestra ou tia (São Paulo, 1992), pp. 20-21; Heloisa Villela, "A
Primeira Escola Normal do Brasil". In Clarice Nunes (org.). O passado sempre presente. (São Paulo, 1992),
pp. 17-42.
14Maria Teresa Canezin & Walderês Nunes Loureiro, op., cit., 9.
15Fernando Azevedo, A transmissão da cultura (São Paulo/Brasília, 1976), p. 138. O governo federal era o

responsável pelo ensino secundário e superior, legislando sobre tudo o que dizia respeito aos dois níveis.
Aos estados cabiam organizar e estruturar os sistemas escolares. Na República, eles foram favorecidos pelo
regime de autonomia e descentralização política e administrativa. As leis de organização do ensino, no
entanto, variaram muito segundo as diferenças regionais.
16A escola normal da Bahia foi criada pela lei de n° 37, de 14 de abril de 1836, e sancionada pelo Presidente
da Província, o Dr. Francisco de Souza Paraíso. O período de 1836 a 1860 corresponde ao de formação da
escola normal. Nessa primeira fãse, de improvisação, onde as mestras de instrução primária foram
admitidas num curso especial, seriam ensinadas as matérias do nível primário, incluindo o desenho linear e
as prendas domésticas. O curso para as alunas-mestras seria de natureza teórica e prática, com a duração de
mais de dois anos, e tendo à frente das aulas práticas a professora nomeada, D. Anna Joaquina Bonatti.
Contudo, só a partir de 1860, com o decreto do Regulamento Orgânico, o ensino da província recebeu
impulso e se desenvolveu. Foram instituídas na capital duas escolas normais, uma para cada sexo, no
regime de internato e com um curso de três anos. Ficou também estabelecido que o ensino na escola normal
das mulheres só poderia ser feito pelas pessoas do mesmo sexo, podendo as professoras residirem na própria
escola, desde que não levassem a família. Ver Alipio Franca, op. cit., pp. 7-37.
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transmissor de certas ideologias.17 Mais tarde, ós objetivos do curso normal vão mostrar a
adequação da mulher para tal tarefe.
Quando a lei orgânica de 1860 definiu a estrutura escolar, "foram criadas duas
escolas normais: uma para moços, outra para moças, com professores do mesmo sexo que os
alunos".18 Só aos filhos de famílias abastadas eram concedidas vagas nas classes numerosas.
Estava vetado o acesso dos escravos e seus filhos em qualquer estabelecimento de ensino. As
crianças pobres e desprovidas da cidade também não faziam cursos nas escolas. Os dados do
censo realizado em 1872 mostram como as dificuldades em termos educacionais estavam
associadas à categoria social e ao grupo étnico em Salvador. "Quer se tratasse de homens ou
de mulheres, o percentual de alfabetizados era proporcional aó componente branco na
população livre das paróquias".19 De fato, a maior parte da população da província baiana
não sabia ler nem escrever.
O panorama do fim do Império, no que diz respeito à instrução pública, era
desolador, faltando tudo, desde a verba orçamentária até o mobiliário escolar. "Os números
referentes à matrícula e frequência, e as descrições do aparelho escolar existente nos fins do
Império monárquico, acentuavam a mais vasta e colorida pobreza do ensino e da educação na
Bahia".20 O padrão escolar elitista e conservador, caracterizado por um fosso entre a escola
para os ricos (secundária e superior) e para o povo (primário e técnico-profissional), vai

i7Heloisa Villela. op. cit., 28. Ver o estado de Izabel Maria Villela Costa, Uma leitura sobre a história
política provincial baiana de formação de professores: a escola normal, 1836 a 1962. Dissertação de
Mestrado, Salvador, Mestrado em Educação/UFBa, 1988; e o de Sara Martha Dick, A origem da política
pública do ensino secundário na Bahia: o liceu provincial, 1836-1862, Dissertação de mestrado, Salvador,
Mestrado em Educação/UFBa, 1992.
I8Katia Mattoso, op. cit., p. 200. Segundo Alipio Franca, op. cit., p. 26, o Regulamento orgânico transformou
radicalmente o ensino da Província, determinando, além da criação das duas escolas normais, uma para
moços e outra para moças, que o curso teria a duração de três anos em regime de internato e seria
eminentemente prático e religioso.
19Katia Mattoso, op. cit., p. 202.
20Luís Henrique Dias Tavares, Duas reformas da educação na Bahia, 1895-1925 (Bahia, 1968), pp. 21-22.
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perdurar por toda a Primeira República. A escola normal permanecia enquanto um ensaio,
dada a sua precariedade nesse momento inicial.
Diante dessa situação, é interessante fazer uma análise das opções
educacionais oferecidas às pessoas bem situadas na hierarquia social, tanto os homens quanto
as mulheres, no período da República Velha. Os meninos faziam seus cursos primários e
secundários nos colégios de maior prestígio em Salvador, entre eles o Carneiro Ribeiro, o São
Bento, o Nossa Senhora da Vitória, o Ypiranga, o São José, o Antonio Vieira, o Pedro II, o
São Salvador, o Sete de Setembro e outros. Após os cursos preparatórios, ingressavam nas
escolas superiores, tomando-se doutores è bacharéis. A instrução secundária era um
verdadeiro "privilégio para os filhos abastados e fidalgos; rarós os filhos dos menos
favorecidos da fortuna que conseguiam ingresso nas classes maiores".21 O ginásio Nossa
Senhora da Vitória, orientado pelos irmãos maristas na mais moderna pedagogia, era um
desses que tinham "em mira formar catholicos convictos e esclarecidos, e cidadãos concios de
seus deveres e direitos", oferecendo seus serviços a "uma pleiade de alumnos de nossa melhor
sociedade, a futura classe dirigente dos destinos desta nossa grande terra".22
Para as meninas, ainda educadas em casa sob a orientação das famílias, abriamse outras alternativas com o crescente aumento dos cursos primários oferecidos pelos
colégios e educandários particulares, equiparados progressivamente aos cursos oficiais.23 A
matrícula, instituída pelo governo, das meninas nas aulas públicas, juntamente com a
experiência do magistério exercido por algumas senhoras na sociedade Imperial, constituíram

21M. D., "Breve notícia sobre a instrucção secundária na Bahia". In Diário Cfficial do Estado da Bahia
Edição Especial do Centenário. Salvador, anno VIII, jul. 1923, p. 325-335. Trecho citado na p. 327
22Revista Bahia Ulustrada, Bahia, v.2, n° 11, out. 1918, pp. 24-25.
23A liberdade de ensino foi uma das novidades no projeto educacional da República. 0 artigo 1° do Ato do
Governo de 1889 consagrava a liberdade à iniciativa particular interessada em abrir e manter escolas para o
ensino primário e secundário no estado. Ver Luís Henrique Dias Tavares, op. cit., p. 27.
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motivação e exemplo para que inúmeras senhorinhas investissem na sua instrução. Alguns
colégios em Salvador se especializaram na preparação exclusiva de meninas e moças,
oferecendo cursos infantis, primários e até secundários em regime de internato ou externato.
Entre os dirigidos por professoras particulares e irmãs religiosas tiveram destaque os colégios
Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora do Salete, Oito de
Setembro, Educandário do S. Coração de Jesus e o Instituto Feminino da Bahia.
Outras escolas, adeptas da educação mista, aceitavam meninos e meninas em
seus cursos, porém tendo o cuidado para que os dois sexos não se misturassem durante as
atividades diárias. Entre estes estava o Instituto Baiano de Ensino, fundado por Alberto de
Assis e Hugo Balthazar Silveira, professores de reconhecida .competência na área do
magistério, que se empenhavam na organização da escola primária "com absoluta separação
de ambos os sexos". Desde a área destinada ao lazer até os professores designados para as
turmas revelava-se a divisão dos sexos na escola enquanto uma prática corrente. No Instituto
Baiano, segundo notícia no jornal A Tarde, "a sessão feminina está a cargo de distinctas
professoras, dirigindo a secção masculina, o professor Hugo com os seus adjuntos".24 O
instituto Maria Auxiliadora, orientado por Amélia Rodrigues e instalado na Baixa do Bonfim,
criou fama recebendo alunas internas, semi-pensionistas, externas, e também alunos do sexo
masculino. O Jornal de Notícias, de 1905, comunicava "às dignas famílias da Penha,
Itapagipe e Calçada" a inauguração do colégio e os seus cursos em funcionamento, primário e
complementar. Além das aulas de português e francês, era ensinado piano, bandolim, violino
e prendas.25

24A Tarde, 0 7/08/1919, p. 3.
25Aloysio Guilherme da Silva, Amélia Rodrigues: evocação (Rio de Janeiro, 1963), pp. 30-31. A Revista A
Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 3, mar. 1911, traz na contracapa uma propaganda do colégio.
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O educandário do Sagrado Coração de Jesús, fundado no início do século XX,
associado ao recolhimento dos Perdões, se constituiu numa opção para meninas oriundas das
camadas médias da sociedade soteropolitana. Os anúncios dos periódicos constantemente
fazem referência a ele como "importante e conceituado estabelecimento de ensino", onde
"tem sido uma verdadeira mansão de bons exemplos, onde muitas são as senhorinhas que alli
aperfeiçoam não só a educação do caracter, mas os sentimentos do coração, sob a benção de
um tecto sacrosanto".26 Nos estatutos do educandário constava um objetivo amplo, qual seja,
o de uma educação moral, religiosa, física, intelectual e doméstica. A permanência das alunas
na escola, dependeria "do grau de seu merecimento moral, a juizo das professoras".27 O
estabelecimento se encarregava ainda de preparar as moças para os éxames de admissão no
curso do Instituto Normal, sendo mais tarde equiparado à escola normal da Bahia. Instalado
no "saudavel bairro de S. Antonio Além do Carmo", o colégio prestava "relevantes serviços à
instrucção e educação das jovens patricias", em prédios confortáveis e "obedecendo às
exigências da moderna pedagogia e aos mais rigorosos preceitos de hygiene".28

26Bahia Ulustrada, Bahia, vol. 2, n° 8, jul. 1918, p. 68; Jornal A Tarde, 6/02/1918, p. 3; A Luva, Bahia, anno
VI, n° 112, 31/5/1930.
27Ver Educandário do Sagrado Coração de Jesus. Estatutos (Armexo Ao Recolhimento do Senhor Bom Jesus
dos Perdões. Fundado em 2 de Fevereiro de 1903). Bahia, Typographia Cajueiro, 1903. O colégio foi
fundado em 2 de fevereiro de 1903, anexo ao recolhimento dos Perdões, na freguezia de Santo Antonio
Além do Carmo e funcionava em regime de internato e externato, oferecendo os cursos normal,
fundamental, elementar, primário e jardim de infância. Pelas informações encontradas nos estatutos da
escola, as alunas, provavelmente as internas, deveriam levar um enxoval que, pela quantidade de peças, fez

supor que só as meninas com algum recurso financeiro poderiam ser admitidas como alunas do colégio.
Contudo, conforme o costume, as escolas particulares tinham um sistema assistencial paralelo, mantendo
meninas pobres em outros cursos e turnos. Esse trabalho assistencial era financiado em boa parte pelas
mensalidades pagas pela alunas de posses.
28A Luva, Bahia, anno VI, n° 112, 31/5/1930. Em 1906, o governador do Estado da Bahia sanciona a lei n°
673 da equiparação do Educandário do Sagrado Coração de Jesus ao Instituto Normal do Estado. Para se
equiparar legalmente ao Instituto Normal, o Educandário deveria satisfazer determinadas condições, entre
elas: observar o regime e os programas de ensino adotados no Instituto e admitir a fiscalização de um
delegado escolar nomeado pelo governo. Se satisfeitas as condições, o governo expediria num prazo de dois
anos o decreto de equiparação, "ficando então oficialmente reconhecido o estabelecimento e validos para o
do magistério publico primário os diplomas de alumna-mestra que o mesmo conferi". Ver "Actos do poder
legislativo e Actos do poder executivo do estado da Bahia (1906)". In Leis e Resoluções do estado da Bahia
do armo de 1905 e Decretos do poder executivo do mesmo armo (Bahia, 1906), pp. 43-46. Em 1909, o
decreto de Estado de n° 613 resolve equiparar o Educandário ao Instituto Normal "para o effeito de poder
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Os educandários eram escolhidos 'pela, proposta pedagógica que ofereciam ou
simplesmente por seu prestígio no meio social, e agora eram vistos como um espaço seguro
que deveria auxiliar, ou substituir às vezes, a própria família no difícil trabalho de se educar
uma mulher. A escola reafirmava em todos os momentos a importancia dos valores familiares,
estabelecendo diferentes formas de poder e controle sobre a vida das alunas. Os estatutos e
regimentos dos colégios nos dão exemplos da vigilancia exercida sobre as alunas que estavam
na condição de internas ou semi-internas. Muitas vezes as leis não eram cumpridas na sua
totalidade; contudo, há indícios de que elas tendiam a ser observadas. O capítulo dos
regulamentos que ditava as normas de comportamento a serem seguidas pelas as alunas era
explícito nas suas proposições. Eis, por exemplo, o que ditava o estatuto do Sagrado Coração
de Jesus: "as alumnas só poderão receber visitas de seus paes ou correspondentes. Quanto a
pessoas estranhas, estas deverão apresentar licença para tal fim". A entrada e a saída do
colégio, o uso de roupas adequadas para as diversas ocasiões, as leituras apropriadas, as
conversas entre amigas, o estado de saúde, tudo era passível de regulamentação e controle
por parte das instituições. A escola se constituiu num espaço privilegiado para o exercício da
autoridade, bem como para o desenvolvimento de técnicas disciplinares que visavam o
controle do indivíduo e a normatização dos seus comportamentos.
No internato das Mercês eram inúmeras as determinações que se impunham às
educandas, destacando-se entre elas: "(...)Não trazer para o colégio, sem licença das mestras,
livros, romances, jornais, revistas, partituras musicais etc. (...) Não receber das externas nem
por elas mandar recados, cartas, bilhetes etc. sem licença da Mestra de Divisão.(...) As alunas
não atendem o telefone. (...) Não se retirar do colégio, sob qualquer pretexto, sem a devida

gosar de todos os privilegios e prerrogativas concedidas ao alludido Instituto pelas leis em vigor". Ver: Leis
e Resoluções do Estado da Bahia, do anno de 1909 e Decretos do poder executivo do mesmo anno. Bahia,
Officinas da empreza "A Bahia", 1911. pp. 134-135.
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licença.(...)".29 O colégio Nossa Senhora das Mercês foi o mais frequentado pelas meninas e
moças provenientes de famílias ricas de Salvador e do Recôncavo Baiano. Com uma grande
experiência na área educacional, assentada na tradição européia, as irmãs ursulinas elevaram,
durante a Primeira República, o conceito do colégio, ministrando cursos que valorizavam os
princípios religiosos e humanísticos.30
Concomitantemente às escolas, os cursos ministrados por professores
particulares continuavam a funcionar. Nos jornais, saíam constantes anúncios dos serviços
oferecidos por professoras e jovens recém-formadas. Uma senhora, não identificada, "com
pratica de ensino propõe-se a leccionar prendas tanto em collegios como em casas
particulares".31 Outra professora diplomada oferecia-se para ensinar "as matérias primarias
com noções de francez" e preparar "candidatas à escola Normal, em sua residencia".32 No
Terreiro de Jesus, o padre Clemente Khoriaty utilizava a sua casa para dar aulas em "cursos
diurnos e nocturnos de francez pratico e theorico", aceitando também propostas para
trabalhar em "gymnasios, collegios e casas particulares de famílias".33
Algumas mulheres se esforçavam para demonstrar a sua atualização em
matéria pedagógica, tentando com isto conseguir mais alunos:

29Elizete Silva Passos, A educação das virgem, pp. 232-233.
300 Colégio das Mercês foi oficialmente instituído (externato e internato) no ano de 1897, sob a orientação
das irmãs francesas que chegaram à Bahia com o objetivo de impulsionar o ensino no convento, até então
informal e limitado à prática de leitura, escrita, religião e prendas domésticas. Desenvolveram
sistematicamente um apostolado educacional e religioso, criando os cursos primário, ginasial e secundário,
dotados de currículo e metodologias atualizados. Logo o colégio adquiriu prestígio junto à sociedade baiana,
se tomando o grande centro de educação feminina da Bahia. Durante a primeira metade do século XX, o
colégio das Mercês só foi frequentado por meninas e moças pertencentes às famílias ricas e da classe média,
que pagavam mensalidades, conseguindo desta forma uma clientela homogênea. Para as meninas das
camadas populares funcionava a escola Santa Angela, anexa ao colégio, fundada em 1899 com fins
assistencialistas. Idem, ibidem, especialmente a segunda parte do trabalho, intitulada "O Colégio de Nossa
Senhora das Mercês em Salvador: uma prática de formação feminina".
31Diário de Notícias, 03/10/1914, p. 7.
32A Tarde, 15/04/1918, p. 5.
33A Tarde, 07/03/1918, p. 3.
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Uma professora offerece os seus serviços^profissionaes, com o emprego do methodo intuitivo,
tanto no curso infantil, que acaba de iniciar em sua residencia, à travessa das Mercês n. 96
como em casas de família.34

Associadas a esses cursos, aulas de música, de bordados a

máquina

e outras

prendas poderiam ser solicitadas através de anúncios nos periódicos. As atividades eram na
maioria das vezes orientadas por mulheres, como a professora Celina Gaspar Couto.35 Em
certas ocasiões os próprios pais ou a instituição escolar colocavam os anúncios, como o
observado:

Professora de pianno e prendas: Contracta seus serviços para esse mistér pessôa habilitada.
Informações — Sálete 13.36

As informações sobre as atividades desenvolvidas por Josabeth Jezrahel de
Berrimor demonstram que as meninas poderiam passar mais tempo ria casa de professoras do
que na própria escola, para conseguirem uma formação mais completa-

residente a rua 28 de setembro n .l, faz sciente aos dignos paes de família que ensina
primeiras lettras e prepara meninas para exames de admissão ao gymnasio e à escola
normal; achando-se tambem habilitada para leccionar, em casas particulares, piano, violino,
bandolim, diversas qualidades de prendas, como tambem ensina a cortar vestidos por
figurino (...).37

Era esta a formação almejada para as mulheres em Salvador. Mais completa
seria impossível naquela realidade social. De forma clara, os conteúdos das disciplinas e as
atividades desenvolvidas pelas professoras particulares seguiam aproximadamente o currículo
dos estabelecimentos oficializados, que por sua vez refletiam as exigências do tempo.

34A Tarde, 06/03/1918, p. 3.
35A Tarde, 31/01/1919, p. 3.
36Diário da Bahia, 6/09/1913, p. 2.
37A Tarde, 16/04/1918, p. 5.
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Após terem concluído os cursos primário e ginasial, as alunas poderiam
realizar exames nas escolas para o ingresso no curso normal ou no secundário, embora este
último fosse sobretudo um privilégio para os filhos homens da terra. Na primeira fase
republicana, os números apontam para uma minoria de mulheres que conseguiram ingressar
nos cursos secundários e superiores da Bahia. Contudo, a presença de um maior número de
moças nos bancos secundários na década de vinte, particularmente, no Ginásio da Bahia,
demonstrava as mudanças na sociedade, já que antes a frequência era baixa "porque a família
baiana destinava a jovem para o Instituto Normal".38 É necessário se levar em conta, também,
a expansão dos anseios das camadas médias da sociedade, que buscavam a todo custo educar
as suas filhas. No ginásio, elas poderiam se diplomar no curso de bacharelado em ciências e
letras, após um período de seis anos.
Os dados fornecidos pelo estudo de Gelasio de Abreu Farias e Francisco da
Conceição Menezes demonstram que a matrícula de mulheres no Gymnasio da Bahia vai se
manter inferior à dos homens durante toda a República Velha. Conquanto se observe um
razoável crescimento no número de alunos, no período dè 1896 e 1898, não há registro de
matrícula feminina, pelo menos entre a primeira e a terceira séries. Observa-se na tabela (na
página a seguir) que o número de mulheres no quadro de alunos se eleva um pouco mais nos
anos 20, mas não chega a abalar a predominância masculina. Segundo Farias e Menezes, a

j8Luís Henrique Dias Tavares, op. cit., p. 60. É bem provável que a procura por vagas no Instituto Normal da
Bahia tenha aumentado a partir de 1910, a julgar pela lei n° 864, sancionada pelo govemo do estado em
agosto de 1911. A lei 864 revogava uma outra, de n° 579, que tinha estipulado um limite às matrículas do
Instituto Normal. Na nova lei o govemo abria um crédito "indispensável ao alargamento do edifício em que
o mesmo fimcciona". Cf- Leis e Resoluções do estado da Bahia no armo de 1911 e Decretos do poder
executivo do mesmo anno. Secção de obras da Revista do Brasil. Bahia, 1915. p. 16.
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introdução no colégio da cadeira de pedagogia/ permitindo que as bacharelas exercessem o
magistério, pode ter sido o motivo determinante da crescente elevação do efetivo feminino.39

QUADRO DE MATRÍCULA DO GYMNASIO DA BAHIA (1896-1930)
Ano
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912**
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

M
n°
62
67
142
226
233
181
129
118
112
136
165
210
272
284
308
310
205
253
157
168
222
239
198
190
181
161
188
267
290
321
397
486

F
%
100
100
100
100
98,3
95,3
95,6
94,4
94,1
95,5
92,2
89,4
87,5
86,6
84,8
85,2

84,9
89,4
93,3
94,5
95,2
91,8
80,1
73,8
75,2
79,9
79,5
79,1
77,9

n°
-

4
9
6
7
7
11
14
25
39
44
55
54
45
37
28
20
16
14
10
17
45
57
62
67
84
83
105
138

Total
%
0
0
0
0
1,7
4,7
4,4
5,6
5,9
7,5
7,8
10,6
12,5
13,4
15,2
14,8

15,1
10,6
6,7
5,5
4,8
8,2
19,9

26a
24,8
20,1
20,5
20,9
22,1

n°
62
67
142
226
237
190
135
125
119
147
179
235
311
328
363
364
240
190
185
188
238
253
208
207
226
218
250
334
364
404
502
624

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
r 100
100
'
100
100
'

Obs.:
(P s)
( lae 2 as)
(", 2a e 3a)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

77,3
158
1928
538
27,7
696
600
78,7
162
1929
21,3
762
682
181
1930
79,0
21,0
863
Fonte: Gelasio de Abreu Farias e Francisco da Conceição Menezes. Memoria Histórica do Ensino
Secundario Official na Bahia, durante o Primeiro Século, 1837-1937. Bahia, Imp. Official do
Estado, 1937. pp. 96-97.
*As colunas contendo os percentuais é um acréscimo ao quadro original.
**Nos anos de 1912,1913 e 1924, somando-se os números registrados na colunas M e F, se verifica
que o resultado não confere com o valor expresso na coluna do total. Como não sabemos, ao certo,
qual dos três dados (M, F ou Total) é o incorreto, preferimos déxá-los do modo que se encontra na
fonte.
39Gelasio de Abreu Farias & Francisco da Conceição Menezes, Memória histórica do ensino secundário
official na Bahia, durante o primeiro século, 1837-193 (Bahia, 1937), pp. 96-97. A cadeira de pedagogia,
foi instituída no colégio em 1918, sob a lei n° 1.293.
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A divisão da educação em Sálvador, caracterizada, por um lado, pela
separação dos cursos dirigidos aos ricos e aos pobres, e, por outro lado, por sua ênfase nas
diferenças sexuais, dificultava também o acesso das mulheres às faculdades. O ensino
secundário, a ante sala do curso superior, absorvia por tradição os meninos e não as meninas,
criando fortes empecilhos à profissionalização da mulher, quando esta não se feria pelo
magistério.

Neste sentido, o curso normal funcionou, para as mulheres que não pretendiam

lecionar, como um prolongamento dos estudos, visando à instrução superior. Mas longe
estava de se admitir com naturalidade a presença do sexo feminino em profissões socialmente
valorizadas como a medicina e o direito. O processo de inserção da mulher nos cursos
superiores na sociedade brasileira, em particular na Bahia, foi vagaroso, apesar de alguma«;
iniciativas na área da saúde. Havia uma hostilidade masculina, talvez o receio, da concorrência
e da quebra do exclusivismo de algumas profissões, tradicionalmente exercidas por homens.
A co-educaçao dos sexos encontrava opositores na sociedade, que enumeravam uma série de
razões, condenando a nova prática pedagógica, inclusive a promiscuidade sexual.
No Brasil, só a partir de 1879, por força de uma reforma federal, foi permitida
"a liberdade e o direito da mulher frequentar os cursos das faculdades e obter um título
acadêmico".41 Apesar de aberto o caminho, não foi sem dificuldades que as pioneiras baianas

40É provável que o descaso dos educadores brasileiros para com o ensino secundário voltado para as mulheres
tenha sido fruto de idéias de origem européia. Em pleno século XIX, alguns países europeus já em avançado
processo de industrialização continuavam a não dar importância à escolarização feminina nesse nível. Jean
Claude Caron, em pesquisa recente, afirmou o caráter elitista e "masculino" do ensino secundário. Este,
notadamente na França, "aparece de feto como o laboratório em que se elabora a formação das futuras
gerações de notáveis" ou "como o refugio da elite". Aristocrático desde a sua criação, o ensino secundário
permaneceu assim até o início do século XX em diversas nações da Europa. Consultar Jean-Claude Caron.
"Os Jovens na Escola: alunos de colégios e liceus na França e na Europa (fim do séc. XVIII — fim do séc.
XEX)". In Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt. História dos Jovens, v. 2: a época contemporânea (São
Paulo, 1996), pp. 137-194.
41"O desafio de se estudar medicina". In A Tarde, Caderno Especial, 05/10/1992, p. 7. A Faculdade de
Medicina da Bahia, fundada em 1808, foi concebida inicialmente enquanto Escola Cirúrgica. Em 1815 ela é
transformada em Academia Médico-cirúrgica, o que lhe proporciona uma maior institucionalização dos
cursos médicos. Ver Lilia Moritz Schwarcz, O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil, 1870-1930 (São Paulo, 1993), pp. 194-195. Após a Faculdade de Medicina, temos por
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enfrentaram o curso superior em Salvador. A faduldade de Medicina continuava a matricular
majoritariamente os jovens recém saídos dos cursos secundários e, em termos comparativo.^
podemos observar que, no espaço de sessenta anos, para um conjunto de 3.979 homens,
apenas 117 mulheres se diplomaram, correspondendo a menos de 3% do total dos
formandos.42 Embora pequeno, o número de doutoras formadas pela faculdade de Medicina é
significativo, porque expressa as contínuas mudanças nas condições de vida das mulheres.
Segundo Hahner,

Mesmo depois que o governo brasileiro abriu, em 1879, as instituições de ensino superior do
país às mulheres, capacitando-as assim a ingressar em profissões, apenas um pequeno
número de mulheres pôde seguir esse caminho para empregos de prestígio. Além de superar
as pressões e a desaprovação social, as jovens tinham que assegurar os estudos secundários,
frequentemente dispendiosos, mas indispensáveis para continuar.43

Uma das pioneiras no exercício profissional da prática médica na sociedade
baiana, Francisca Praguer Fróes, foi a quinta mulher a se diplomar na escola de Salvador.
Indagada por um dos seus professores, o Dr. Anísio Circundes, sobre como se sentia "num
instituto de ensino médico, avis rara entre homens, obrigada a enfrental-os, exclusivamente
blindada

na

sua

respeitabilidade

pessoal",

a

aluna

respondeu:

"Mestre,

vou

desassombradamente seguindo meu caminho, sem olhar para atraz nem para os lados,
completamente indifferente aos reparos que por ventura possa despertar a minha passagem".
Especialista em ginecologia e obstetrícia, Francisca trabalhou durante vinte anos na
Maternidade Climério de Oliveira, deixando trabalhos de grande valor científico e literário.44

ordem de fundação na Bahia as seguintes: Escola Superior de Agricultura (1877), a Academia de BelasArtes (1877), a Faculdade de Direito (1891), e a Escola Politécnica (1895). Katia Mattoso, op. cit., 204.
42"O desafio de se estudar medicina". A Tarde, Caderno Especial, 05/10/1992, p. 7. Estes dados estatísticos
correspondem ao período de 1890-1950.
43June E. Hahner. A mulher brasileira e suas lutas sociais epolíticas: 1850-1937 (São Paulo, 1981), p. 71.
44Francisca Praguer Fróes nasceu em 1872, na cidade baiana de Cachoeira, e casou-se com o Dr. João
Américo Garcez Fróes, diplomando-se em 1893, com a tese "Raspagem do Útero". Além dos trabalhos
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Entre 1887, data do primeiro diploma concedido a uma mulher no Brasil, até 1930, dezoito
jovens saíram diplomadas em medicina pela faculdade da Bahia, sendo uma gaúcha, doze
baianas, uma cearense, duas alagoanas, uma sergipana e uma pernambucana.45
Os cursos de farmácia e obstetrícia aos poucos foram se constituindo em
oportunidade para a elevação intelectual e profissional das moças que conseguiram
ultrapassar a grande barreira do nível secundário, e tinham interesse em se diplomar em uma
profissão. Era de se esperar que, com a difusão do saber científico na sociedade, através das
academias médicas, às mulheres fossem permitidas e até reservadas áreas de atuação que pelo
costume lhes pertenciam, como por exemplo a obstetrícia. Apesar das tradicionais parteiras
serem em geral oriundas de camadas pobres e atuarem com muita frequência e livremente na
sociedade, a tendência à regulamentação do curso nas escolas e faculdades, a criação das
maternidades nos centros urbanos, a intensa hostilização de diversos setores sociais, a
veiculação de uma imagem negativa da parteira pela literatura médica e a presença do médico
na família inibiram as atividades das mulheres do povo.46 Durante o século XIX, o número
das interessadas no curso de obstetrícia foi muito reduzido, e com certeza não chegou a ser
acessível àquelas mulheres pobres. Pelas informações de Freire de Carvalho, citado por Maria
Lucia Mott, entre 1816el915, apenas cinquenta alunas se matricularam no referido curso da
nossa faculdade.47 Em 1920, seis obstetras femininas concluem em Salvador o terceiro e

científicos publicados sistematicamente na Gazeta Médica da Bahia, Francisca atuou em favor da causa
feminina, participando de campanhas na sociedade baiana durante toda a Primeira República, vindo a
falecer em 1932. In Memoriam. Dra. Francisca Praguer Fróes (Bahia, 1932), pp. 7-13.
45Alberto Silva, op. cit., pp. 215-218.
46Maria Lucia de Barros Mott. "Parteiras no século XIX: mme. Durocher e sua época”. In Albertina de
Oliveira Costa & Cristina Bruschini. Entre a virtude e o pecado (Rio de Janeiro/São Paulo, 1992), pp. 37
56.
47Idem, ibidem, p. 53.
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último ano do curso que lhes conferirá um diplomá para o exercício da profissão.48 Entre os
aprovados no mesmo ano no curso de farmácia temos três jovens, Isolina Angélica da Silva,
Alice de Sant'Anna e Maria Laura Pacheco Pereira, em meio a vinte e cinco homens; e, para o
curso de odontologia, sete mulheres contra dezoito homens.49
A escola de música parece ter constituído uma exceção no quadro geral de
restrição ao ingresso de mulheres na educação de nível superior, a julgar pelo número de
professoras que lecionaram no instituto no período por nós abordado. O Conservatório de
Música da Bahia, criado na primeira década republicana, funcionou por algum tempo como
anexo da Escola de Belas Artes, até ser dissociado pela lei do Estado n° 1193 de 1917. Por lá
passaram jovens e senhoras ministrando ou recebendo aulas de canto e solo, teclados, violino
e pianos, em períodos curtos ou longos, como Zulmira Silvany, reconhecida pela dedicação
profissional.50 A escritora Marieta Alves foi uma das alunas que frequentou o conservatório,
onde a " professora Zulmira Silvany transmitia os primeiros acordes do piano".51

\
48 Bahia Ulustrada, Bahia, anno IV, n° 31, jun. 1920. Segundo as informações da revista são elas: Zelia
Navarro Britto, Alice Maria dos Prazeres, Alcina Silva Pires, Esmeralda C. Vasconcellos, Laura da Matta e
Bellanisa Andrade.
49Bahia Ulustrada, Bahia, anno IV, n° 27-28, fev./mar. 1920.

50Diário Official do Estado da Bahia. Edição Especial do Centenário. Salvador, anno VIII, jul. 1923, pp.
111-115 e p. 497. Dentre as professoras que ensinaram no Conservatório de Música, de 1897 até 1923, data
de publicação do Diário, temos: Justina Campos, Esther Coelho, Helena Lemos Bastos, Jesuina Lopes,
Maria Gracinia Lopes, Esther da Silva Lima, Olga Araújo, Helena Borges, Georgina da Silva Lima,
Josephina Pires Caldas, Maria Victoria Caldas, Georgina Mello Lima, Maria Julia Geiger, Maria Julia
Feitosa, Helena Damiana Lopes, Adelaide Borges Reis, Beatriz Aguiar Benevides, Luiza Ferreira Barboza,
Dulce Berenguer, Silvia de Souza, Alice Brazil, Francisca Barros, Candida Rezende Barros, Jesuina Lopes
Carneiro, Angelina Botelho, Marina Couto, Elodia Seixas, Celeste de Cerejeira e outras. Em 1897 foi
sancionada a resolução n° 188, pelo governador do Estado, Luiz Viana, que tinha como objetivo aumentar a
subvenção da Escola de Belas Artes com a quantia de dez contos de réis para iniciar a fundação do
conservatório de Música. Esta seção ficaria sob a direção da Escola de Belas Artes e aproveitaria alguns dos
seus professores. Cf: Leis e Resoluções do estado da Bahia, votadas em 1897 sob n0i 162 a 223. Bahia,
Typographia do Correio de Noticias, 1898. pp. 55-56.
51Magda Rego. "Memória de Ouro: os cem anos de nascimento de Marieta Alves, historiadora que desvendou
segredos baianos". In Jornal Correio da Bahia, 20/10/1992.
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Talvez a maior resistência à clieritela feminina tenha partido da conservadora
Faculdade de Direito, onde só no ano de 1911 diplomou-se uma mulher bacharel, Marietta
Guimarães. Em outros países do mundo a realidade se mostrava diferente, pois a quantidade
de advogadas exercendo suas atividades sugere que havia menos dificuldades ao ingresso
feminino naquelas faculdades. Um noticiário de 1918, na sua coluna feminina, comentava
desse modo a situação:

Existem mulheres exercendo a advocacia em muitos paizes, mesmo naquelles onde ainda
não alcançaram o direito de voto. São mais de 20 mil as mulheres advogadas, nos Estados
Unidos; não são tantas, mas são muitas, as que se contam na França, Suissa, Russia,
Hollanda, Portugal, Japão, Egypto, Canadá, Nova Zelandia, Argentina... Na Noruega ha
uma mulher juiz, Ruth Sorenson, uma das grandes cabeças de jurisconsulto daquelle paiz.
Na Suecia, as mulheres podem advogar, em quanto não se casam...52

O quadro a frente (ver a próxima página) ilustra o lento processo de
especialização profissional da mulher na sociedade baiana. O setor do magistério é o que
absorve um número incomparavelmente maior de jovens, dada a identificação cultural entre a
mulher e o ensino. A área de saúde, que incluía as parteiras, aparece como a segunda opção
mais acessível ao sexo feminino.53 Também, em termos de realidade brasileira, até 1930, os
cursos superiores que mais concentraram o contingente feminino são farmácia, medicina e
odontologia. No nível secundário, de frequência feminina baixa em todo o país, a
concentração dar-se-ia no curso normal.54

52Bahia ttlustrada, Bahia, v. 2, n° 13, dez. 1918, p. 19.
5j Maria Amélia F. de Almeida, op. cit., p. 50. Segundo nota da autora, a categoria "profissões liberais"
engloba os profissionais de níveis superior, médio e "práticos".
54Heleieth Saffioti, op. cit., pp. 219-232.
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PROFISSÕES LIBERAIS EM SALVADOR, 1920
ESPECIFICAÇÃO

MULHER

HOMEM

Quant.
%
Quant.
%
Religiosas
145
6,5
219
5,9
Judiciárias
4
0,2
568
15,4
Médicas*
229
10,2
942
25,5
Magistério
1644
73,3
372
10,1
Ciências, Letras e Artes
220
9,8
1589
43,1
TOTAL
2242
100
3690
100
Fonte: EBGE — Censo de 1920. Citado por María Amélia F. de Almeida.
Feminismo na Bahia (1930-1950), Salvador, Universidade Federal da
Bahia, 1986. (Dissertação de mestrado), p. 50.
*Aí incluídos cirurgiões, farmacêuticos e parteiras.

3.2 O imaginário republicano: discursos acerca da educação feminina
Como observamos anteriormente, as concepções em vigor na sociedade baiana
acerca da educação feminina, no período republicano, estavam impregnadas pelas idéias do
cientificismo e positivismo. Estas eram, já há algum tempo, correntes entre nossas elites
culturais. A emergência de um novo regime político, ao mesmo tempo que trouxe algumas
transformações sociais, conviveu com certas formas de pensar legadas da sociedade imperial.
As influências européias que chegaram ao país, mais intensamente depois da segunda metade
do século XIX, continuaram a encontrar adeptos no nosso meio. A partir de então,
encontramos políticos, religiosos, médicos e educadores, homens e mulheres das letras
representando ideologias distintas e conflituosas, frutos de uma sociedade que estava em
processo de modernização.

Os discursos acerca da mulher assumem no ideário republicano uma conotação
específica, que tem por objetivo estabelecer parâmetros para a sua educação, comportamento,
vida e condição. Enquanto formadora dos lares, a mulher seria o sustentáculo da família e,
enquanto mãe e educadora, a responsável pelo futuro da pátria. Essas idéias confirmavam
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uma desigualdade entre os sexos, negando os difeitos à cidadania e emancipação femininas.
Deste modo, os modelos de instrução propostos para se educar uma jovem vão se constituir
num meio eficaz para manter o quadro de desigualdade. Os próprios currículos instituídos nos
cursos escolares eram diferentes para os alunados feminino e

m asculino,

no tocante à

organização das disciplinas e à prioridade dos conteúdos. O ensino das prendas domésticas
ilustra bem a situação: só deveria ser ministrado para as mulheres e por professoras.
Como necessidade social, a educação feminina passa a fazer parte dos
interesses da Igreja, que acolhe com entusiasmo as congregações religiosas estrangeiras
especializadas na formação das meninas de níveis sociais elevados. Em Salvador, as Ursulinas
montam os seus institutos, Mercês e Soledade, com o apoio dos poderes eclesiásticos e
governamentais. No geral, as escolas confessionais cresceram por todo o Brasil, oferecendo
um ensino qualitativamente melhor, se comparado ao oferecido nos conventos e nas escolas
públicas. O pensamento dos religiosos evidenciava as mudanças pelas quais passava a
sociedade. Estes, longe de promover uma reclusão total das mulheres, encaminhavam-nas
para uma melhor formação, baseada nos preceitos do cristianismo, pois "somente com uma
instrucção religiosa verdadeiramente solida, pode a mulher tomar na familia o logar que lhe
pertence e exercer a influencia salutar que as necessidades actuaes da sociedade reclamam
d'ella".55
Paradoxalmente, os preceitos católicos em vários aspectos se coadunavam
com os inspirados pelas correntes liberais, promotoras da laicização do ensino. Este paradoxo
pode ser explicado pelas alianças existentes entre os dois poderes, Igreja e Estado, pois o
Catolicismo, apesar do fim da monarquia, continuava a ser a religião dominante do país.

55A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 7, jul. 1911, p. 27.
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Acrescentando-se a este fato, os dirigentes republicanos não tinham um projeto pedagógico
condizente às novas diretrizes políticas, instituídas no fim do século XIX.56 E, nesse vácuo,
"■ "a Igreja seria beneficiária da consagração da liberdade de ensino, pois era mais apta que os
leigos pela tradição e pela posse de quadros habituados ao magistério, a desempenhar as
tarefes educacionais".57 *
Na Bahia, a situação da escola pública era extremamente deficitária, com todos
os seus problemas estruturais herdados do Império. Praticamente só o Ginásio da Bahia,
instituição de ensino secundário oficial, oferecia na cidade um ensino de qualidade, muito por
conta do seu corpo docente formado por pedagogos experientes.58 A Escola Normal teve
que passar por algumas reformas para que melhor se organizasse ;è pudesse dispor de bons
professores. Os institutos privados e religiosos, por sua vez, se incumbiram de formar os
meninos e as meninas das famílias de classes médias e abastadas da cidade e do interior.
Mesmo sendo grande a propaganda e a defesa do ensino laico e liberal por parte das
autoridades governamentais, não faltaram entusiastas em favor de uma educação orientada
pela Igreja para as meninas em Salvador. A reconhecida professora Maria Luiza de Souza
Alves foi uma das que muito propalou o significado desse ensino:

Relativamente às meninas, embora com algumas sensiveis modificações, a instrucção que
não for orientada pela educação moral e religiosa ha de, imprescindivelmente, produzir

lastimosas consequencias.59

56Heleieth Saffioti, op. cit., pp. 213-214.
' 57Heleieth Saffioti, op. cit., p. 214.
\ 58Sobre o ensino secundário oficial, ver Gelasio de Abreu Farias, op. cit. Ver também M. D., "Breve notícia
sobre a instrucção secundaria na Bahia". In Diário Official do Estado da Bahia. Edição Especial do
Centenário. Salvador, anno VIII, jul. 1923, pp. 325-335.
59Maria Luiza de Souza Alves. "Instrui e Educai". In A Paladina do Lar, Bahia, anno IV, n° 8, ago. 1913, p.
216.
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Para a Igreja era interessante monopolizar o ensino feminino, pois a mulher
representava o "anjo tutelar do lar" cristão, a guardiã da sociedade. Assim, a sua educação
deveria ser dosada e fundamentalmente baseada nos princípios religiosos. O conservadorismo
dos católicos promoveu a manutenção das desigualdades civis entre os homens e as mulheres,
quando traçou um perfil determinando quais as funções sociais que caberiam a cada um dos
sexos.
' Idéias católicas se harmonizavam, neste sentido, com o pensamento positivista,
caracterizado por pressupostos que buscavam justificar através das diferenças sexuais uma
lógica de dominação e restrições ao avanço intelectual, profissional e político das mulheres na
sociedade. Com base em teorias pseudo-científicas, inportadas da Europa, características
biológicas serviram como critérios para se determinar as diferenças entre os sexos e, a partir
daí, projetar modelos femininos, dividir os espaços, normatizar comportamentos e definir
papéis sociais.60 Isto levou a se condicionar a prática educativa da mulher às suas
potencialidades físicas e intelectivas, inferiores, é claro, se comparadas às dos homens. Todo
o aprendizado social das mulheres, nesse contexto, vai estar necessariamente associado à
idéia de uma natureza frágil, dócil e passiva.
Apesar de não serem compartilhadas por todos os setores sociais, as idéias
acerca da inferioridade feminina foram introjetadas por muitos, e reproduzidas por aqueles
que acreditavam veementemente no determinismo biológico. Foram, como foi dito, também,
objeto de críticas, revelando assim as contradições que permeavam a nossa sociedade. As
posições assumidas pela escritora Anna Ribeiro Góes, nos seus artigos escritos para a revista
Paladina do Lar, demonstram as ambiguidades do momento. Se por um lado ela era a favor

60Sobre o discurso acerca da natureza feminina ver Maria Lúcia Rocha-Coutinho, op. cit., pp. 41-45.
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da instrução, já "que nenhum inconveniente haverá em tel-a a mulher igual à que costuma
receber o homem, uma vez que Deus a dotou de intelligencia em nada inferior à do altivo rei
da creação", por outro lado ela atribuía aos desígnios da natureza a "compleição mais
delicada e frágil" da mulher, justificando as divisões de tarefes na sociedade.61
A difícil tarefa de regenerar a sociedade e a espécie humana funcionou como
diretriz básica e justificadora para a elevação do status educacional do elemento feminino. E
não existem dúvidas de que as mulheres se sentiam comprometidas com esse objetivo, haja
visto muitas delas expressarem os seus sentimentos e opiniões acerca de tal problemática:

"Que a sociedade precisa ser regenerada, é uma verdade ha muito enunciada por muitos
espiritos reflectidos e penso também que esta grande missão compete à mulher, san que para
isso seja preciso votar, tomar assento nas camaras, exercer cargos, que têm sido até hoje da
exclusiva competencia do sexo forte".62

-i

Numa rápida palestra sobre "assumpto de transcendente cuidado", Maria Luiza
de Souza Alves era categórica ao afirmar que "a educação da menina deve ser, para a mãi de
familia", pois, segundo a escritora, "da mulher depende, em grande parte, o socego do lar, o

progresso da patria e o futuro da humanidade".63 Responsável pela reprodução da vida
familiar, que se dava principalmente na esfera privada, as mulheres aprendiam desde cedo a

cultivar o amor pela família e o lar; neste último elas desenvolveriam "as bellas qualidades e
excelsas virtudes, que, mais tarde, hão de lhes dar a sorte de serem felizes mãis".64 Em tom
romântico, Antonio Dantas Barboza exaltava o lar, considerando-o "um Estado, cujo poder
executivo pertence aos pais, chefes supremos, auxiliados pelos seus ministros: os filhos",

61Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, "0 Feminismo". In A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 7, jul. 1911,
pp. 4-5.
62Idem, ibidem, p. 6.
63Maria Luiza de Souza Alves, "Ligeira palestra". In A Paladina do Lar, Bahia, anno V, n° 8, ago. 1914, p.
214.
64Antonio Dantas Barboza. "Lar e Familia". In A Paladina do Lar, Bahia, anno VI, n° 11, nov. 1915, p. 322.
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sendo também o lar sinônimo de templo "em cujõs altares se acha enthronisado, mima altura
inaccessivel às calumnias e afrontas malignas, a imagem da mulher no seu papel de mãi".65
A representação simbólica da mulher, a esposa-mãe-dona de casa, foi sendo
gestada no imaginário brasileiro a partir de um modelo de sensibilidade burguesa, muito
difundido em países da Europa no século XIX. A projeção do tipo feminino da sociedade
vitoriana se concretizava na figura da mulher reprodutora e devotada à família um ser
dessexualizado que cumpre a função de gerar filhos e educá-los convenientemente.
Reforçando cada vez mais as diferenças entre os sexos, os argumentos vitorianos instituíram
o "culto da domesticidade" e o discurso do "sexo frágil", separando cada vez mais a esfera
pública da privada e alijando as mulheres do trabalho e das decisões políticas.66
i

Essa discussão sobre a mulher e o seu lugar na sociedade foi, em nosso país,

obra de intelectuais, principalmente educadores, médicos e juristas influenciados pelas idéias
de pensadores como Rousseau, Herbert Spencer, Augusto Comte. Através de explicações, às
vezes distintas, os estudiosos brasileiros conseguiram reproduzir concepções teóricas
advindas da cultura européia, que inferiorizava a mulher física e moralmente. Seja afirmando
a inferioridade biológica da mulher em relação ao homem, ou a complementariedade dos
sexos, buscava-se definir uma feminilidade estereotipada, que implicava certos tipos de
exclusão feminina do meio social.67

De qualquer forma, cresciam as exigências de uma educação mais sólida, já
que a sociedade se modernizava cobrando às mulheres o desempenho de novos papéis. Se a

65Idem, ibidem.
66Peter Gay, op. cit., pp. 292-316. Ver também Keith Robbins. "A hierarquia das prostitutas". In Monica
Charlot & Roland Marx (org.). landres, 1851-1901: A era vitoriana ou o triunfo das desigualdades (Rio de
Janeiro, 1993), pp. 112-122.
6 Margareth Rago, Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo,
1890-1930 (Rio de Janeiro, 1991), pp. 148-155.
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educação nesse período não conduziu as mulheres a uma ampla emancipação, possibilitoulhes uma vida mais autônoma em comparação à vida das sua avós.
Os inúmeros artigos publicados em "A Pàladina do Lar", frutos de palestras,
conferências e editoriais redigidos por escritoras, poetas, professoras, senhoras e jovens que
pudessem colaborar com a revista, trazem informações importantes acerca da elaboração da
identidade feminina. Essa identidade era pensada através da relação que a mulher pudesse
estabelecer com a família, o esposo, os filhos, a pátria, a religião, a sexualidade e a sociedade.
Analisando as possíveis causas do suicídio e outros crimes da humanidade, Maria Luiza de
Souza Alves dirige-se às "senhoras mãis de família" no intuito de persuadi-las a assumirem
plenamente seu maior encargo social: formar o cidadão. Acreditando na benéfica ação
maternal, sentenciava:

Cumpre-vos inocular no espirito de vossos filhos, emquanto na tenra idade se acha entre
vossas mãos tão malleavel quanto a cera, o germen do bem e da moral christã, lembrandovos de que esse homem e essa mulher de amanhã, que se nutre de vosso leite, goza do direito
de tudo esperar de vossa parte; não acrediteis que a educação, firmada exclusivamente sobre
a moral civica, baste para conter a fiaria das paixões.68

É a mesma Maria Luiza Alves que, na conferência da Liga Catholica das
senhoras baianas, fala dos "predicados physicos, intellectuaes e moraes que predominam em
um e outro sexo", fazendo um verdadeiro inventário das características dos indivíduos, para
concluir sobre "a mutua dependencia" que regula as relações entre os homens e as mulheres.
Estas últimas são descritas a partir de diferenças físicas e psicológicas essenciais para a
configuração do ideal almejado, ou seja, a mulher possui uma "imaginação mais fecunda,
faculdade mais intensa de amar e sacrificar-se", além de guiar-se "pelo que inspira o coração"

68Maria Luiza de Souza Alves. "O Suicidio". In A Paladina do Lar, Bahia, anno V, n° 5, mai. 1914, p. 126.
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pois "é pouco habituada ao exercido rigoroso da lógica". Ainda no campo das diferenças, o
elemento feminino vai se sobressair "pela affabilidade de trato, benevolencia, igualdade de
humor", e se contrapor, em termos da força física, ao elemento masculino, que por natureza
"resiste a grandes fadigas, perigosas jornadas, carrega pesadíssimos fardos".69 Entendendo
que a "família é o mundo em miniatura" e a mulher o centro que governa toda a esfera
doméstica, considerada "santuario do amor e da virtude" e "recinto sagrado", Maria Luiza
sintetiza o lugar adequado na sociedade para as mulheres:

Queridas e amaveis patricias, convencei-vos de que, em vosso lar, representais o astro
bemfazejo que distribue, em todo o nosso planeta, a luz e o calor, fontes vitaes.70

A autora afirma ainda que "a dona de casa é o espelho magico, pregando o esquecimento da
própria pessoa, em prol do bem-estar dos que a cercam", principalmente o seu marido e os
seus filhos.71 No cuidado dos filhos, segundo ela, o homem e a mulher divergem, pois a "mãi
segue a estrada do coração, a estrada do carinho, da benevolencia, do devotamento
inexcedivel que lhe rouba todos os instantes", enquanto o pai "orienta-se pela intelligencia,
ouve os dictames da razão, da justiça e do direito". Este feto é atribuído à diferença entre as
naturezas dos sexos.72
Seguindo a lógica deste pensamento, havia a necessidade da preservação
feminina no âmbito privado, criticando, assim, qualquer conduta que desviasse as futuras

69Maria Luiza de Souza Alves. "Conferencia pronunciada na 4areunião geral da Liga Catholica das senhoras
baianas pela vice-presidente da mesma D. Maria Luiza de Souza Alves, emjaneiro de 1911 (Continuação)".
In A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 3, mar. 1911, pp. 8-9. Esta conferência de Maria Luiza de Souza
foi publicada empartes pela revista, tendo iniciado emjaneiro e concluído em abril de 1911.
70Maria Luiza de Souza Alves. "Uma virtude social". In A Paladina do Lar, Bahia, anno III, n° 8, ago. 1912.
p. 219. Ver também de Maria Luiza de Souza Alves: "A's minhas patricias". In A Paladina do Lar, Bahia,
anno V, n° 9, set. 1914, pp. 243-246; e "Um penhor de felicidade". In A Paladina do Lar, Bahia, anno III,
n° 5, mai. 1912, pp. 123-126.
71Maria Luiza de Souza Alves, "Uma virtude social", p. 218.
72Maria Luiza de Souza Alves. "O thesouro do lar". In A Paladina do Lar, Bahia, anno III, n° 2, fev. 1912, p.
34.
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mães do seu destino natural. Iam mais longe quando justificavam determinados espaços como
próprios para as jovens, a partir de um discurso da divisão sexual. Neste sentido, as matérias
veiculadas na Paladina do Lar funcionavam como um receituário para a vida daquelas futuras
mantenedoras da instituição familiar.73 O monsenhor Z. Luz expressava, mima Hqc edições do
periódico, o seu receio quanto às mudanças dos "costumes sociais", a exemplo do casamento,
agora "reduzido a contracto de compra e venda" e correndo risco constante da dissolução. A
mulher e a criança estavam, na sua concepção, do mesmo modo amparaHac pela corrupção
daqueles que faziam críticas à religião católica. Na compreensão do monsenhor,

(...) lisonjeando-se a vaidade das mulheres pela propaganda de uma absurda, e por isso
mesmo falsa, emancipação feminina, tiram-na do seu throno de rainha da familia e queremna levar para as intrigas do fôro, para os escandalos da política, para os diffceis e intrincados
labores da clinica medica, para aturadas e perigosas operações!... E' querer corrigir a obra de
Deus; é desnaturar a mulher, corromper o seu caracter, e desmoronar a obra social; porque o
tirar de sua razão de sêr, qualquer entidade é, desde logo, querer destruil-a!74

Além de se mostrar contrário à profissionalização das mulheres e à sua participação política,
Z. Luz conclamava às senhoras a reagir "de modo pacifico, pela comprehensão exacta dos
seus deveres, contra essa conspiração que as quer deprimir".75

3A Paladina do Lar era um revista mensal destinada a propagar idéias moralizadoras e conhecimentos úteis,
principalmente às mulheres. A redação ficava a cargo de Amélia Rodrigues, Maria Luiza de Souza Alves,
Maria Elisa Moniz de Aragão, Bitta Sptnha de Atayde Cunha, Fhilomena Lustosa de Souza e outras
colaboradoras, como Anna Ribeiro de G. Bittencourt. Todas elas pertenciam aos setores médios e abastados
da cidade de Salvador. Alguns representantes da Igreja Católica também escreviam artigos. As matérias e
editoriais que compunham a revista traziam informações diversificadas sobre o mundo feminino, como
moda, educação, festas, a participação política das mulheres, saúde, conselhos, e também sobre
acontecimentos e fetos históricos memoráveis, as religiões, as artes e ciências, os problemas da cidade,
notícias nacionais e internacionais. O periódico possuía uma seção permanente de piadas, provérbios,
curiosidades e poesias, além de publicar traduções de contos, comédias, dramas e romances de folhetim da
literatura universal. O registro da revista foi feito em 6 de setembro de 1911, conforme os dados presentes
no livro da prefeitura municipal n° 581, fl. 34,1912. (Registro da revista A Paladina do Lar n° 05057).
74Z. Luz. "Mães Christans". In A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 2, fev. 1911, p. 28.
75 Idem, ibidem.
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Fazendo uma apologia ao amor, Amalia Barboza Lopes, asumindo o papel de
uma mãe preocupada com à filha, refletia sobre os ensinamentos corretos que deveria
ministrar, e comentava,

Receio dar-te do progresso uma idéa errónea, desenvolvendo-te o gosto exaggerado pelo
luxo, que te fará gastar o que podes e o que não podes, o gosto exxagerado pelo prezer que te
fará deixar o lar, onde serás rainha, para viveres nas avenidas, nos chás, nos cinemas, nos
espectáculos.76

A despeito da influência dessa concepção dominante de mulher na sociedade
da República Velha, outras vozes destoantes ecoavam pela Bahia, sugerindo uma outra
leitura da condição feminina. Idéias como as da médica Praguer Fróes foram revelando os
vários conflitos ideológicos instaurados na nossa capitaL Defensora dos direitos femininos
naquela época, como a educação, a capacitação profissional, o èngajamento político, a
liberdade civil e, mais abertamente, a igualdade entre os dois sexos perante a lei, a doutora
Fróes assim respondeu a uma enquête realizada pelo jornal^ Tarde:

Penso que se não deve limitar a mulher aos arduos mistéres domésticos, esmolando de vez
em quando as migalhas que lhe são atiradas. Não; é preciso que o seu amor proprio se
insurja e proteste energicamente contra o jugo dessas leis absurdas, fabricadas em
detrimento do seu trabalho e do seu direito.77

Consciente das reivindicações que fazia ao atuar em campanhas políticas,
Praguer Fróes acreditava na conciliação do "papel de mãe de familia com o de uma profissão
liberal", lembrando que ninguém "melhor do que a mulher instruida (diplomada ou não)
poderá resolver, com maior proveito para a familia, o sério problema da educação dos

76Amalia Barboza Lopes. "O Amor". In A Paladina do Lar, Bahia, anno IV, n° 3, mar. 1913, p. 87.
77"As Mulheres na Política: deve-se-lhes facultar o accesso às profissões liberaes?" ". In Memoriam Dra.
Francisca Praguer Fróes (Bahia, 1932), p. 48. Esta escrito trata-se de uma entrevista publicada no jomal A
Tarde, 04/01/1917.
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Filhos".78 Conclue sua entrevista afirmando 4ue a mulher não necessita repudiar o lar
doméstico, contudo "é preciso também que ahi não firme o marco de suas aspirações. Casada
ou solteira deverá possuir os indispensáveis elementos para manter-se com riignifbrip e com
maior ou menor independencia".79
No Congresso Brasileiro de Instrução Primária e Secundária, realizado em
Salvador, a professora Cordula Spinola apresentou tese em que discutia o problema do ensino
profissional no país e, particularmente, a educação da mulher. Dentre outros pontos
abordados, destacou-se a questão da utilidade do ensino profissional a nível médio para todas
as mulheres, independente das condições de classe. Explicava que o referido ensino abrangia
"tudo o que a mulher, perfeitamente educada, deve conhecer nas letras, nas artes, nos
officios, não só para ter o caracter de mulher instruida, como para achar, em seus proprios
recursos educativos, um meio fácil de subsistencia".80 Na memória apresentada, propugnavase "a abertura de escolas profissionaes, onde a educação marche de accordo com as
exigencias da sociedade actual", o que contribuiria sobremaneira para o equilíbrio feminino,
pois o conteúdo ministrado nestas escolas normais não prejudicaria as funções da mãp e da
esposa.

SI

A professora afirmava ainda que a degradação moral da mulher, bem como a sua

falta de autonomia na sociedade, decorriam da falta de instrução profissional, já que "a
mulher no Brasil, embora bem instruida, é quasi sempre rica de theorias e paupérrima na
pratica do trabalho da vida".82

78Idem, ibidem, pp. 49-50.
79 Idem, ibidem, p. 51.
80 Cordula Spinola de Athayde. "Que circulação deve ter no paiz o ensino profissional?" In A Paladina do Lar,
Bahia, anno IV, n° 10, out. 1913, p. 281.
’
81 Idem, ibidem.
82 Idem, ibidem, p. 282.
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As idéias finais do trabalho de fcordula Spinola resumem as argumentações
presentes nos discursos de vários intelectuais do período que pensaram e escreveram sobre a
mulher. Entretanto, existiram algumas diferenças marcantes no pensamento da professora
que, além de criticar a exclusão social da mulher, dava ênfase ao processo de autonomia
econômica, obtida através de uma profissão. Nas suas palavras observava-se claramente a
importância da educação enquanto meio para o sexo feminino alcançar uma igualdade,
mesmo que parcial, em relação ao homem Apesar de entender que a mulher "(...) não possa,
pela sua mesma natureza, reivindicar uma igualdade completa, em relação ao genio inventivo,
scientifico, literário ou artístico do homem", Cordula Spinola admite que "ella (a mulher) se
tem celebrisado, muitas vezes, na poesia, no romance, em certos estudos descriptivos, dado
prova de talento musical, manejado com graça o pincel e, algumas vezes mesmo, como habil
esculptora; assim nada lhe impede de se medir com o homem, applicando-se aos trabalhos
profissionaes e intellectuaes".83 Na parte conclusiva da tese, a palestrante reforça a
importância do ensino no processo de renovação social do país:

(...) que a circulação do ensino profissional, em nosso Brasil, seja a aurora da grande
transformação artística, literaria e social de nossa cara patria, que o estudo e o trabalho
manual sejam um conforto, um apello continuo às nobres energias da alma brasileira, um
convite para a lucta do bem, a que todos devem ser chamados, e no coração dos filhos deste
nobre paiz germinará, com abundancia, a profícua semente, produzindo fructos raros de
inestimável valor.84

De modo mais crítico e direto, a escritora Edith Mendes Gama viu na
educação diferenciada que o homem recebeu na infância toda a base da dominação feminina,

8j Cordula Spinola de Athayde. "Que circulação deve ter no paiz o ensino profissional?" In A Paladina do Lar,
Bahia, anno IV, n° 11, nov. 1913, pp. 319-320.
84Idem, ibidem, p. 320.
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lembrando que "a educação já não visa o ser; visa o sexo".

Para ela, todos os ensinamentos

recebidos pelas crianças influenciariam no seu comportamento posterior, fazendo com que se
estabelecessem "para o homem as regalias e vantagens".86 Um exemplo típico dessa situação
é o incentivo que os pais davam aos meninos para serem corajosos e valentes, enquanto que a
timidez da menina era valorizada. Logo, nessa "disparidade da maneira de educar a mulher
vae recolhendo as desvantagens que lhe demarcam na vida o caminho cheio de urzes".87
Defensora da igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, ou seja, a
equivalência entre os sexos, a escritora responsabilizava a sociedade por uma série de
preconceitos, inclusive a vigência de um duplo padrão moral, onde a liberdade sexo-afetiva
do marido era permitida, enquanto a esposa deveria ser recatada e pura, zeladora de sua
honra. É a própria sociedade que "organiza normas de agir, aponta codigos, estabelece
principios, tudo apoiado no sempre velho e sempre novo egoísmo masculino-", sentenciava
Edith Mendes Gama, que clamava por um tipo de transformação social, baseada na
modificação dos comportamentos sexuais.

06

Era mesmo necessária "uma reforma de

costumes, mas no sentido de melhorar esta moral pregada pelos vendilhões da justiça, que
prescrevem deveres à mercê das conveniencias do homem".89 Estas últimas reflexões são
inovadoras para os valores da tradicional Bahia. Longe de serem destruídas, as instituições

85 Edith Mendes da Gama e Abreu, Problemas do coração: considerações sobre o amor e o casamento
(Bahia, 1930), p. 31. Edith Abreu, uma das expressões femininas da nossa terra, nasceu em 1904, numa
família de prestígio social. Exerceu diversas atividades, como professora, literata, diretora de instituições
assistenciais e presidente vitalícia da Federação Bahiana pelo Progresso Feminino, associação feminista
fundada em Salvador, no ano de 1931. Edith Abreu foi redatora do jornal "0 Imparcial", escrevendo
também para outros periódicos, principalmente sobre a mulher. O feminismo expresso pela escritora foi
muitas vezes marcado por concepções conservadoras cristãs, em um misto de ambiguidades próprio de uma
sociedade que começava a lutar pelos direitos das mulheres. Neste fase inicial do movimento, a "Federação"
voltou-se, prioritariamente, para a conquista de direitos políticos, a exemplo do voto. Ver Maria Amélia F.
de Almeida, op. cit., pp. 58-61.
86Edith Mendes da Gama e Abreu, op. cit., p. 31.
87 Idem, ibidem, p. 33
88Idem, ibidem, p. 38.
89 Idem, ibidem, p. 40.
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modelares da sociedade, como o casamento e a famüia, deveriam ser repensadas, para se
adaptarem às mudanças do tempo.
Mudanças estas que o pensador baiano Afrânio Peixoto anunciou em seus
escritos por toda a primeira parte do século XX. Considerando um despropósito a
"subaltemidadte civil" da mulher, mantida pela insuficiente instrução que a sociedade lhe
oferecia, ele criticava a idéia que afirmava ser a educação feminina o germem de destruição
do casamento e da família. O autor percebia a importância de uma mulher bem formada para
o exercício dos deveres domésticos; em tom proverbial, dizia, "se a educação para viver bem
é necessaria no casamento, mais ainda para viver sem elle".90 Afrânio Peixoto negava a
suposta inferioridade feminina, mas era a favor de uma profissionalização para os indivíduos
que levasse em conta as diferenças sexuais e suas aptidões. Não é à toa que considerava a
pedagogia primária como uma função eminentemente feminina, pois "o homem professor
primário é uma aberração", ou melhor, "são falidos, que, antecipadamente, capitularam diante
da vida, num país em que as utilidades masculinas oferecem compensações másculas".91 No
decorrer da sua carreira de médico e educador, defendeu e refletiu sobre a co-educação dos
sexos, a educação sexual, o ensino da puericultura, a orientação eugênica, a implantação de
jardins-de-infância, o taylorismo educativo, entre outros temas.92
No que se refere ao pensamento do professor acerca da mulher, ressalta-se a
relação que fana entre liberdade, emancipação, educação e casamento. Desse modo,

Sabem os homens muito bem que é a subalternidade de educação e de instrucção da mulher
o meio mais eficaz de as manterem na submissão civil e domestica em que vivem e da qual

90 Afrânio Peixoto, "Educação Feminina". In Bahia Illustrada, Bahia, anno V, n° 35, fev. 1921.
91 Afrânio Peixoto, A educação da mulher, pp. 98-99.
92Joaquim A. César Mota, Eliane M. Teixeira Lopes & Silvana M. L. Cóser, "Júlio Afrânio Peixoto (1876
1947): ensaio biográfico". In Micael M. Herschmann & Carlos Alberto Messeder Pereira (org.), A invenção
do Brasil moderno: medicina, educação e engenharia nos anos 20-30 (Rio de Janeiro, 1994), pp. 147-179.
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só escapam, pelo escandalo e pela desofrdem, as raras victimas que prefiram a má fàma ao
soffrimento, à affronta, à dilapidação dos seus bens e de suas forças; de sua mocidade e de
sua belleza, pelos máos cônjuges, com quem se enganaram. (...) Estou convencido que a
emancipação educativa e, portanto, economica, da mulher brasileira, será o meio de facilitarlhe o casamento, porque a este ella trará a collaboração de auxiliar e de socia de seu marido
e não como é ainda agora, na immensa maioria dos casos, de dissipadora, mais ou menos
activa, dos bens do casal. A educação da mulher concorrerá, assim, para a prosperidade da
familia.93

Esta longa citação tem o objetivo de explicitar os limites das concepções de Peixoto, que
muitas vezes se revelam misóginas. Além de romantizar a imagem feminina, no modelo de
mulher vítima e/ou rebelde, ele justifica a educação da mulher a partir de uma necessidade
social, o casamento. A independência econômica é pensada, por sua vez, como fator de
equilíbrio familiar. Em outros termos, ele apresentava o "valor economico e moral da
educação", levando em conta os critérios de classe de cada mulher.

>

Se é incontestável o valor da educação intelectual à mulher pobre para ganhar a sua vida,
não é menor o valor moral dessa educação para as mulheres que têm a vantagem da fortuna.
De todo o tempo se sabe que o maior inimigo da humanidade é o tédio; é a inactividade.94

Com todos os avanços que as reflexões do médico Afrânio Peixoto permitiram a respeito da
situação feminina, a sua representação de mulher estava fortemente impregnada pelos
sentimentos e idéias do seu tempo.
0 projeto e as idéias educacionais dirigidos às mulheres constituíram apenas
uma face da construção de uma cultura feminina de elite na Bahia republicana. Outras formas

9j Afrânio Peixoto, "Educação Feminina", idem, ibidem.
94Afrânio Peixoto, A educação da mulher, p. 199.
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de socialização, como o trabalho e o lazer, vão evidenciar a dialética dos papéis sexuais e as
múltiplas relações entre os gêneros nos diversos espaços sociais.

C ap. 4 — A

so c ia liza çã o fem inina no espa ç o pú b lic o

(I):

fila n tr o pía

De acordo com as necessidades do seu grupo social, as mulheres foram aos
poucos se integrando ao espaço público até então reservado aos homens, ou melhor, aonde a
atuação masculina foi sempre valorizada e propalada como natural. A historiografia mais
recente vem mostrando o quanto a participação das mulheres na esfera extra-doméstica em
muitos casos era uma realidade, desmistificando a idéia de que essa esfera constituía um
espaço exclusivamente masculino.1 Tomar visível a presença feminina, nas mais diversas
situações, é o caminho que os estudos históricos contemporâneo! vêm percorrendo para
melhor entender as sociedades a partir das relações de gênero.2 A compreensão dos papéis
femininos contribui sobremaneira para o conhecimento das relações de poder vigentes em
uma sociedade particular, bem como de sua dinâmica cultural.
O processo de socialização feminina em Salvador, na passagem do século XIX
para o século XX, pode ser visualizado a partir do envolvimento das mulheres em diversas
atividades da cidade, entre elas o trabalho, as festas e as manifestações culturais. Foi um

movimento abrangente e ao mesmo tempo desigual, se levarmos em a conta as diferenças que

10 trabalho de Maria Odila Leite da Silva Dias, Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, é um dos
pioneiros na recente historiografia brasileira que contempla esta perspectiva. Nele, a autora recupera os
papéis históricos das mulheres pobres, livres, escravas e forras, no processo de urbanização paulista durante
o século XIX, focalizando as formas de sobrevivência desenvolvidas por essas mulheres e a construção do
seu cotidiano.

2Para uma discussão deste problema ver: Albertina Costa & Cristina Bruschini (org.), Uma questão de gênero
(Rio de Janeiro/São Paulo, 1992); Guacira Lopes Louro. "Nas redes do conceito de gênero". In Marta Julia
Marque Lopes (et. alli). Gênero & saúde (Porto Alegre, 1996), pp. 7-51; Joan Scott, op. cit.,; Joan Scott.
"História das mulheres". In Peter Burke. A escrita da história: novas perspectivas (São Paulo, 1992), pp.
63-95.
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marcavam a ocupação do espaço urbano, dividido por barreiras sócio-econômicas, étnicas e
sexuais.
Na sociedade oitocentista já era comum ver nas ruas da província baiana uma
quantidade significativa de escravas negras, libertas, mestiças e brancas pobres, entretidas nas
suas atividades diárias. Responsáveis pela sua sobrevivência e, no geral, da sua família, essas
mulheres prestavam os mais variados serviços, fossem eles domésticos ou nos ramos do
comércio urbano. Como ganhadeiras, quitandeiras, vendedoras, rendeiras, lavadeiras ou
amas-de-leite, as mulheres das classes populares se inseriram no mundo do trabalho, muitas
vezes informalmente, para garantir o seu sustento num meio escravista, onde a lógica era de
exclusão. Construíram o seu cotidiano a partir de uma rede de. solidariedades, que lhes
permitia compartilhar uma cultura própria.3
Nas primeiras décadas do século XX, grupos distintos de mulheres pobres
continuavam a exercer os seus ofícios em Salvador. O artesanato doméstico pode ter sido o
ramo de maior inserção das brancas pobres na cidade, haja visto tratar-se de uma atividade
que poderia ser exercida sem prejuízo aos trabalhos domésticos e à criação da prole. Essas
mulheres entravam com a sua renda ou para sustentar inteiramente ou para complementar as
despesas da casa.4
Para as mulheres das camadas intermediárias e abastadas, a inserção no mundo
do trabalho e da rua ocorreu de modo diferente. São outros os motivos que levaram senhoras

J Sobre este assunto ver, especificamente, Cecília Moreira Soares, "Mulher negra na Bahia no século XIX”,
Dissertação de mestrado, Salvador, Mestrado em História/UFBa, 1994; Alberto Heráclito Ferreira Filho, op.
cit..
4 Mario Augusto da Silva Santos, Sobrevivência e tensões sociais, pp. 54-56. O autor fala-nos de profissões
"tipicamente femininas" onde "pendores, adestramento e especialização" eram exigidos. Na primeira fase
republicana, as mulheres se destacaram nas ocupações de florista, chapelista, costureira, bordadeira,
rendeira, doceira, modista.
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e senhorinhas à esfera pública. O desenvolvimento de uma educação formal, a participação
mais ativa na família, o ingresso em profissões liberais, a restrição à prática de
enclausuramento concorreram para essas mulheres ingressarem com mais intensidade no
domínio público. Já vimos o quanto foi difundida a elevação intelectual da mulher nesse
contexto marcado por idéias de progresso e modernidade. A presença feminina em ocupações
\ como a filantropia e o assistencialismo social, na literatura, no magistério, nos divertimentos,
nas compras, evidencia formas de sociabilidade que servem para avaliarmos as suas ações e o
significado dos seus papéis.
.

Através do trabalho de assistencialismo social, desenvolvido junto às camadas

nescessitadas do Estado, grupos de mulheres associadas à iniciatiya privada e à Igreja e, até
mesmo de forma independente, passaram a ocupar espaços e posições importantes no meio
em que viviam. Essa atividade possibilitou-lhes um contato mais aberto com os homens na
comunidade, exigiu-lhes decisões fora do âmbito doméstico, funcionou como um novo tipo
de sociabilidade, colocou-as frente a frente com uma realidade desconhecida, qual seja, a
pobreza, a mendicância e o abandono das camadas populares da cidade de Salvador.
Contribuiu também para reforçar uma imagem feminina concernente em harmonia com a
' idealização das funções que a mulher de elite deveria assumir. A filantropia, tal como o
magistério, fora uma área de atuação culturalmente designada às mulheres, por estar de
acordo com suas capacidades físicas, intelectuais e emocionais. A despeito do seu valor
social, o trabalho caritativo reforçava estereótipos construídos por uma visão tradicional dos
papéis femininos.
A própria história da filantropia mostra como em outras sociedades esta esteve
ligada à figura da mulher e, em particular, a mulher rica, já que só as que possuíam a mais
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poderiam distribuir benesses. Herança da cultura ocidental, a concepção cristã da caridade se
institucionalizou tendo em vista amenizar o sofrimento dos pobres a partir de ações, entre
elas o auxílio material e o conforto espiritual.5 A nossa sociedade, enquanto herdeira dessa
mentalidade, desenvolveu formas individuais ou coletivas, leigas ou religiosas de
assistencialismo.
Conhecer uma face da cultura feminina a partir da atividade assistencialista
desenvolvida em Salvador pelas mulheres brancas, representantes dos segmentos superiores
da sociedade, é o objetivo deste capítulo.
Na Bahia colonial, a Santa Casa de Misericórdia exerceu função
preponderante. Russell-Wood assinala o papel positivo desempenhado na esfera social pela
Misericórdia da Bahia que, contando com o apoio da Coroa, prestou amplos serviços aos
membros da irmandade e à toda comunidade. Além de manter o único hospital geral da
cidade, o hospital São Cristovão, fornecia serviços fúnebres à população, numa época em que
não havia leis sobre o assunto; atendia aos presos, com assistência médica e jurídica, aos
irmãos pobres, viúvas, velhos, indigentes; dava esmolas; administrava dotes; mantinha um
recolhimento para moças solteiras e uma roda dos expostos para os enjeitados. A caridade
particular era a primeira fonte de rendimentos para a irmandade. Protegendo moças com o
objetivo de casá-las, afastando-as da prostituição, a Santa Casa prestou um serviço social sem
precedentes na Bahia.6
Ao longo do século XIX, outros setores sociais desenvolveram, paralelamente
à Misericórdia, ações filantrópicas por toda a cidade. As irmãs de São Vicente de Paula

5Michel Mollat, Os pobres na Idade Média (Rio de Janeiro, 1989). Ver especialmente a Introdução e os
capítulos I e VIII.
6A. J. R. Russell-Wood, op. cit., pp. 273-274.
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constituem um exemplo de trabalho assistencial junto aos necessitados, aos enfermos e às
meninas desamparadas. Katia Mattoso acentuou a importância das mulheres soteropolitanas
nos grupos de caridade espalhados pela cidade, bem como no processo de propaganda
católica. Elas foram chamadas a participar do movimento reformista da Igreja católica,
principalmente no que se refere à prática dos sacramentos e das novas devoções, e utilizadas
como instrumento de catequese dada a sua influência na família.7
No período de instalação do governo republicano, o quadro sócio-econômico
da cidade de Salvador refletia a intensa pobreza em que estava mergulhada grande parcela da
população. Homens e mulheres alijados do mercado de trabalho beiravam a mendicância, a
marginalidade e a miséria. Num contexto marcado por profundas desigualdades sociais, o
trabalho assistencialista aparecia como uma necessidade. A Igreja, em parceria com a
iniciativa privada, se esforçava para realizar atividades caritativas com o objetivo de minorar a
situação daqueles que por diversos motivos se encontravam no limiar da pobreza e da
indigência. Alguns paliativos foram utilizados para retirar do convívio social os indivíduos
indesejáveis ao equilíbrio da ordem pública. Conventos, retiros, asilos, prisões, escolas e
hospitais foram instituições segregadoras erguidas em nome da manutenção da ordem social.
Essa era talvez a face mais negativa da assistência oficializada.
Seja como projeto particular ou coletivo, as obras de caridade se
apresentavam, principalmente aos católicos, em primeiro lugar, como uma forma de justiça
social e, em segundo, como uma sublimação espiritual. Este último aspecto se configura
como uma atitude mental ainda presente e arraigada na cultura e religiosidade baianas.

7Katia Mattoso, op. cit., pp. 410-414.
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No cruzamento dessas duas perspectivas, a Associação das Senhoras da
Caridade, inaugurada em 1854, na capital, se firmou com grande respaldo perante a
comunidade. Sendo formada por senhoras de boas

fam ilias,

a associação tinha nos seus

estatutos um programa amplo de filantropia social. O seu objetivo geral era assistir aos
pobres indistintamente. A organização, porém, tinha diretrizes concretas a executar: a visita
aos doentes pobres nos seus próprios domicílios, uma sala de trabalhos para as

m eninas

e

o

moças pobres e uma casa de orfandade. Para a consecução dos seus objetivos, a instituição
recebia o apoio da Igreja, do governo, da imprensa local e das irmãs de caridade, mantendo
entre as suas obras a Dispensa dos Pobres, a Rouparia de N. Senhora da Penha, a Farmácia
São Vicente, o Instituto Joana Angélica para a proteção às moçás solteiras, as salas de
bordados e trabalhos de agulha, a Casa da Providência.
Esse apostolado feminino movimentou vima parcela significativa de senhoras e
moças de elevada condição social e intelectual, conferindo-lhes status e satisfação pessoal.
Num relatório da Associação apresentado pelo Mons. Flaviano Osorio Pimentel, em
dezembro de 1917, é comentado o aumento do número de sócias, que se elevou de duzentos
e setenta e seis para trezentos e sessenta e nove. Na mesma oportunidade, o relator solicitou
às senhoras que divulgassem a instituição no sentido de fazê-la "conhecida de mais uma de
vossas amigas". Pediu também para as ex-alunas do Colégio da Providencia engajarem-se na
causa, "em prova de seu reconhecimento pela casa onde se aperfeiçoaram".9
O trabalho, que não tinha retomo financeiro, servia como experiência para o
exercício das nobres virtudes tão bem realçadas pela educação feminina do período.

8Associação das Senhoras da Caridade, 1854-1924. Bahia, Typ. Social-Bahia, 1924, p. 69.
9Relatorio das Obras da Associação das Senhoras da Caridade da Cidade da Bahia. Bahia, Officinas do
Diario da Bahia, 1917, p. 10.
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Abnegação, amor ao próximo, simplicidade, altruísmo e piedade faziam parte de uma ética
humanista idealizada para a mulher. Só aquelas com o espírito elevado e desprendidas do
luxo e da riqueza material poderiam praticar a caridade. É bom notar que para tomar-se
membros do grupo as senhoras precisavam contribuir com quantias em dinheiro ou em jóias.
No discurso sobre as Obras da Associação, lido em 1917, o Mons. Flaviano Osorio Pimentel,
num claro incentivo às novas filiações, informava que as obrigações financeiras das futuras
associadas eram de "6$000 [seis mil réis] annuaes ou $500 [réis] mensaes", sendo que a
entrega de uma jóia na admissão estaria a cargo da generosidade de cada pessoa.10
A generosidade não podia faltar àquelas que se propunham a tão sublime
missão. Nesta perspectiva, Amélia Rodrigues expressava, através dos seus escritos literários,
inclusive no seu romance autobiográfico, Mãe e Mestra, a imagem da mulher caridosa,
abnegada e preocupada com o sofrimento alheio.11 A escritora, que dirigia uma outra
instituição, a "Liga Catholica das Senhoras Bahianas", era a mais árdua defensora do trabalho
de assistência social da mulher em Salvador. Organizada nos moldes europeus, a Liga tinha
um amplo programa a cumprir na sociedade. Além da propaganda religiosa, o grupo feminino
buscava "a melhoria da condição moral e material da mulher, a organisação de patronatos
para as moças pobres, o levantamento material e moral da classe operária, a moralisação dos

10Idem, ibidem.
"Amélia Rodrigues, Mestra e Mãe. Educação Cívica e Moral (Bahia, 1929). Neste romance a escritora
compõe um tipo feminino abnegado e caridoso na figura de uma das principais personagens, mestra Mercês.
É traçada a história desta pobre anciã que se toma a admirável professora no povoado do sertão baiano. D.
Mercês, que fora encontrada como mendiga vagueando por aquela terra, vítima dos infortúnios da vida que
destruiu a sua família e a fortuna que possuía no estado do Ceará, agora se via dependente de estranhos,
tendo apenas a boa vontade e a presteza para oferecer a quem lhe acolheu. Tomou-se um exemplo para as
filhas dos proprietários locais a quem lecionava. Aloysio Guilherme da Silva, em seu estudo "Amélia
Rodrigues, evocação", pp. 23-24, afirma que a história narrada por Amélia Rodrigues neste romance traduz
em parte a vida da própria autora.
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costumes, a preservação dajuventude, quasi tudo, emfim, que entra no largo quadro da acção
social, em todas as suas minúcias e necessidades".12
Inspirada em princípios humanitários e moralizadores, Amélia Rodrigues
convocava incansavelmente as mulheres da terra a abraçarem a causa do assistencialismo,
pois este seria o meio pelo qual a mulher poderia participar e intervir ativamente nos
problemas da sua realidade. As funções de esposa e mãe de

fam ília

na esfera privada, as

mulheres deveriam acrescentar outras lutas na esfera pública, como, por exemplo, a luta pela
moralização dos costumes. O cinema e o teatro eram para a escritora a fonte de muitos males
sociais, pois, com os seus espetáculos imorais e vergonhosos, maculavam a honra daquelas
que os frequentassem. Amélia Rodrigues insuflava as suas consócias à "greve" contra as
apresentações das companhias teatrais, bem como à criação de um orgão de censura. Na
reunião geral da Liga ela assim se dirigiu a platéia:

As senhoras honestas não devem honrar com sua presença puríssima semelhantes escolas
publicas de impudor e perversão moral.13

Sendo assim, toda "ligueira" deveria ser porta voz dessa "greve art-nouveau",
livrando "uma amiga, uma parenta, de apanhar a infecção perigosa na sentina do palco
envergonhador". Para a presidente da Liga Católica, esta atitude a favor dos bons costumes
se constituía num trabalho de caridade cristã e social, já que a campanha deveria ser feita
pelas associadas junto às senhoras de Salvador.14 A caridade, neste sentido, assumia uma
dimensão de redenção social.

12Amelia Rodrigues. Conferencia. In A Paladina do Lar, Bahia. Anno II, n° 11, nov. 1911, p. 21.
lj Amelia Rodrigues. Conferencia. In A Paladina do Lar, Bahia. Anno III, n° 1Jan. 1912, p. 17.
14Idem, ibidem, p. 18.
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Ao elemento do sexo feminino éstava reservado um novo lugar aonde seria
exigido um desempenho redobrado da sua atuação. Agora não só cuidaria de seus filhos em
casa, mas de toda a humanidade, de todos aqueles precisados. Na primeira década do século
XX, Guimarães Cova reforçava as virtudes da mulher que a compatibilizariam com o trabalho
da assistência social:

A mulher é o typo da graça e da bondade; é a personificação do carinho e da constancia; a
imagem da paciencia, o escrinio do amor e o santuario do perdão.15

O ideal educativo valorizado pela escola e pela família, por sua vez, prescrevia
um comportamento feminino inteiramente romantizado. Através da imprensa, Anna
Bittencourt escrevia às mães de família, incentivando-as a educarem as suas filhas nos deveres
da caridade. A autora era a favor de que as meninas conhecessem desde cedo os sofrimentos
alheios, logo, fazia-se necessário não afastar as mesmas do "espectáculo da indigencia, das
enfermidades e miserias".16 Recomendava ainda que as mães retirassem da quantia usada na
compra de ornamentos para filha uma parte para fornecer "a uma creança pobre um traje
barato".17 Sensibilizar as meninas a partir da puberdade era o recomendado, pois as mesmas
conceberiam a caridade e a intemalizariam como algo espontâneo e natural. Para Anna
Bittencourt, o sentimento de ajuda pertencia inalienavelmente à mulher:

A par dos sagrados deveres para com a família a mulher tem deveres santos para com a
humanidade sofíredora. O amor ao proximo é o amor à família, mais ampliado, mais
escoimado do egoísmo.18

15Guimarães Cova, A esposa: livro doutrinário e moralista para as noivas e mães de família (Bahia, 1911),
p. 34.
16Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, "A Caridade". In A Paladina do Lar, Bahia, Anno II, n° 3, mar. 1911,
pp. 24-25.
17Idem, ibidem.
18Idem, ibidem.

119

Maria Luiza de Souza Alves concordava que as mães deveriam incentivar as
suas filhas a praticarem a caridade. As moças precisavam reconhecer o "prazer inegualavel de
beneficiar o indigente", já que isso não era nenhum encargo a mais, e sim uma "obrigação
restricta, alliviando o que padece nas garras do infortúnio".19 Um ano antes, na conferência
pronunciada na quarta reunião da "Liga Catholica das Senhoras Bahianas", na qualidade de
vice-presidente, declarava categoricamente "que as mulheres são naturalmente mais heróicas
no sofírimento do que os homens", dizendo ainda ser indiscutível esta afirmação, pois já era
"coisa provada".20 Sendo assim, insistia para que as senhoras se unissem em tomo das "obras
sociaes e populares". Concluía a sua preleção desta forma:

Utilisai-vos da intelligencia, do zelo, da prudência, dos sentimentos affectivos que recebestes
em partilha e confiai no successo não falo da fàmilia, não falo da patria, mas de toda a
humanidade (...) Uni-vos, pois, senhoras catholicas, e conquistareis o mundo na pessoa de
vossos pais, de vossos irmãos, de vossos esposos e de vossos filhos.21

Há que se reconhecer que a tarefa atribuída à mulher era algo que pertencia ao
plano da imaginação. A imagem da mulher aparecia associada à de uma redentora. A
representante da Liga compartilhava a visão dos médicos, que insistiam na peculiaridade da
"natureza feminina". O pensamento religioso também exaltava as virtudes santas e sobre
humanas das mulheres nesse momento, mas utilizando-se de outro viés explicativo, não
científico.
O imaginário republicano construiu um modelo de mulher ressaltando uma
série de virtudes consideradas naturais. Paradoxalmente, tínhamos uma natureza feminina

19Maria Luiza de Sousa Alves, "Um penhor de felicidade". In A Paladina do Lar, Bahia, anno III, n° 5, mai.
1912, p. 125.
20Maria Luiza de Sousa Alves, "Conferencia pronunciada na 4a reunião geral da Liga Catholica das senhoras
baianas pela vice-presidente da mesma D. Maria Luiza de Souza Alves, em janeiro de 1911 (Conclusão)".
In A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 4, abr. 1911, p. 8.
21Idem, ibidem, p. 11.
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' fragilizada, passiva e dependente de um lado, e uma natureza forte, decidida, ágil e
competente de outro. Em cada momento, conforme a conveniência, buscava-se valorizar um
ou outro discurso, às vezes os dois simultaneamente. Segundo Jean Delumeau, esta
contradição tem raízes na cultura ocidental cristã, que, em relação ao sexo feminino, por
longo tempo, oscilou entre atitudes de admiração, repulsão, atração ou hostilidade.22
Quando se tratava de solicitar o auxílio dos setores sociais abastados em
campanhas beneficentes, imediatamente lembrava-se das pessoas mais adequadas para tal
empreendimento. O público feminino era o almejado para tamanha empresa, pois as mulheres
nessas horas eram consideradas fortes o suficiente. Em 1919, numa "Epístola à mulher
bahiana", o jornalista Lemos de Brito conclamava às "patrícias" a colaborarem com donativos
em espécie e em dinheiro para "as quatrocentas crianças pobres do Abrigo dos Filhos do
Povo". Lemos Brito reconhecia quem de feto teria disponibilidade para ajudar na referida
obra. Em meio a rasgados elogios à bondade feminina, ele assim se expressava:

Perdoae que, mais uma vez, eu bata às vossas portas. Bato para pedir; Mas, ao em vez de
corar porque vos estendo a mão, eu me sinto engrandecido por vos pedir a quem peço? a
quem sabe dar. Peço à quem do dar faz um culto e uma religião. (...) E que peço? ... Um
nada para a vossa fartura: as sobras de vossos filhos, mil réis por mez em prol dos
pequeninos.23

Continuava o seu pedido detalhando o que as senhoras e senhorinhas baianas poderiam
oferecer a "aquellas almasinhas" que tanto necessitavam. Calçados, vestimentas, material
escolar ou tudo que pudesse auxiliar, pois, nascido de um iniciativa privada, o Abrigo contava

22Jean Delumeau, História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada (São Paulo, 1989), p. 310.
23 Citado por Raymundo Frexeiras, As provas das minhas idéas: o abrigo dos filhos do povo, pela causa da
criança e o conflicto social, (Bahia, 1921), p. 219. Frexeiras transcreveu no seu trabalho um escrito de
Lemos de Brito intitulado "Pelos filhos do povo — Epístola à mulher baiana", publicado no jornal O
Imparcial em 14/03/1919. Sobre a instalação deste abrigo ver A Tarde, 02/04/1918, p. 3; 05/08/1919, p. 1.
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unicamente com a ajuda dos particulares para se/manter. Num apelo convincente, o jornalista
encerrava a sua tarefe:

Vamos, pois, minhas senhoras. Amparae o Abrigo; e de cada qual desses lares onde floresce
a innocencia para cujas cabecitas imploro as vossas graças, ouvireis, sempre e sempre, ao
dardes o impetrado auxilio, com as bençams dos paes reconhecidos, a voz da gratidão a
segredar-vos: — Uma rainha não nos daria mais!...24

A instituição Abrigo dos Filhos do Povo conseguiu mobilizar importantes
parcelas da sociedade em fevor do seu projeto. Eufrosina Miranda, poeta baiana, dirigiu-se ao
Sr. Lemos de Britto, em carta publicada pela imprensa local, congratulando-se com todos que
estavam empenhados na campanha pelos "filhos do povo". Acreditando na grandeza da "alma
da Bahia", solicitava a ação e o "auxilio da mulher bahiana, esse anjo do lar, symbolo de
graças inexcediveis e, ao mesmo tempo, cofre precioso das mais excelsas virtudes; (...) sua
mão carinhosa e compassiva será o condão cheio de magia que o tirará dos apuros da
actualidade, fazendo os cardos de hoje se transformarem, amanhã^ em corollas rociadas".25
Em abril de 1918, o jornal^ Tarde noticiava os novos donativos e as quantias oferecidas por
homens e mulheres em fevor da "subscripção popular", com o intuito de chamar a atenção da
sociedade para a campanha.26
Este tipo de apelo aparecia constantemente na imprensa local. As vezes era o
próprio periódico que organizava a campanha em prol de algum setor marginalizado. O
Imparcial teve a idéia de promover o "natal das noivas pobres", iniciativa logo "acolhida
pelas senhoras e senhorinhas do grande mundo, e pello commercio da cidade do Salvador."27

24Lemos Britto, op. cit., p. 220.
25 Idem, ibidem, p. 221.
26A Tarde, 27/04/1918, p. 3.
27Bahia Ulustrada, Bahia, v.2, n° 13, dez. 1918, p. 125.
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Organizadas com os mesmosTfins beneméritos, as "Damas de Maria
Auxiliadora" afirmavam a todo momento a importância da sua atividade, que vinha sendo
"desenvolvida em quinze annos pelas numerosas associadas".28 Preocupadas em "custear a
educação de meninos pobres e educar operários no amor ao trabalho, à religião e à pátria",
não poupavam sacrifícios para verem o seu trabalho realizado29 Cônscias da sua atuação se
satisfaziam a cada resultado alcançado pois, para elas, "o affecto, a estima, o zelo, a
dedicação por uma causa santa" têm mais "valor do que qualquer simples beneficio
material".30 Elas também lançavam pedidos de auxílio financeiro à população, rogando, em
particular, às senhoras baianas para que acolhessem "generosamente essa humilde supplica"
em benefício da "instituição que tanto ampara a infância desvalida".31
A julgar pela quantidade de solicitações à causa da infância desamparada,
avaliamos a extensão desse problema social na Bahia

durante as primeiras décadas

republicanas. Assinando uma coluna no jornal A Tarde, uma cronista, em tom de revolta,
reconstituía alarmada a situação de descaso e abandono em que se encontrava a criança da
terra. Defendendo que todos, inclusive os pobres, deveriam se beneficiar da remodelação
urbana em curso na cidade de Salvador, constatava:

E os pequeninos que vieram à luz, ao abandono, nos andrajes da miséria, desamparados pelo
poder público, continuarão a imprimir da periferia dos bairros pobres aos centros

28 Associação das Damas de Maria Auxiliadora. In Echos (Orgão do Lyceu Salesiano do Salvador), Bahia,
anno I, n° 2, mai./jun. 1922. p. 13. Segundo as informações do relatório publicado pelo Echos em 1922, esta
associação, criada em 1907, na capital baiana, desenvolveu largamente as suas atividades quando a diretoria
teve sob a direção sucessiva de Maria Constança de Goes Calmon e Candida Pinto Dias.
29Idem, ibidem, pp. 14-15.
j0 Idem, ibidem, pp. 13-14.
jl Diário de Notícias, 27/01/1915, p. 3. Nesta matéria do jomal, a diretoria das Damas de Maria Auxiliadora
solicitava às senhoras que destinassem, em favor do Lyceu Salesiano do Salvador, uns certos cupons
premiáveis no concurso aberto pelas associadas.
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remodelados essa nota tristíssima de infância que mendiga suja, repelente, mostrando pelos
trapos dos vestidos carne mal cuidada e magra das privações.32

, Na falta de políticas públicas direcionadas para uma solução mais definitiva do
problema, os programas de assistencialismo organizados por grupos privados e pela Igreja
assumiam o encargo de criar, alimentar, educar e

profissionalizar

crianças e adolescentes

espalhados pelas ruas de Salvador. Um artigo da revista Voz, assinado pela iniciais M. H. E.,
no início dos anos vinte, advertia sobre o cuidado que os governos dos "paizes cultos" tinham
com a "classe pobre", e sobre como estes mesmos governos eram substituídos por
associações beneficentes quando se descuidavam de tal encargo.33
Talvez este tenha sido um dos propósitos das Damas dè Assistência à Infância,
ao inaugurar as suas atividades com "um numero illimitado de socias". Pelo estatuto, "toda
senhora, de qualquer estado civil, ou senhorinha de edade egual ou maior de 14 annos, de
moralidade reconhecida" poderia pertencer ao grupo.34 As mulheres que compunham a
associação se dividiam em categorias de acordo com o critério estabelecido na sua admissão,
poderiam ser fundadoras, efetivas ou beneméritas e não pagariam taxas obrigatoriamente,
prevalecendo a contribuição livre apenas uma vez por semestre. Todas, no entanto, deveriam
aceitar "as intenções e deveres indicados nos Estatutos do Instituto de Protecção e
Assistência à Infância da Bahia", ao qual estavam vinculadas.35

j2Maria Lucia. "Sete Dias". In A Tarde, 25/08/1913. p. 1. Segundo Maria Amelia F. de Almeida, op. cit.,
Maria Lúcia era um pseudônimo do jornalista Henrique Câncio, um dos responsáveis pela edição do jornal
A Tarde.
33A Voz, Salvador, anno IX, n° 9, set. 1920, pp. 2-3.
34Alfredo Ferreira de Magalhães, Instituto de Protecção e Assistência à Infância da Bahia: Album Historico
(Bahia, 1921), p. 63.
35 Idem, ibidem, p. 64. Pelo que nos informa Alfredo Magalhães, o Instituto de Protecção e Assistência à
Infância, congênere ao do Rio de Janeiro, foi criado no ano de 1903, em Salvador, como uma associação
filantrópica, e que tinha como primeiro objetivo "exercer sua protecção sobre as creanças pobres, doentes,
defeituosas, maltratadas, moralmente abandonadas, etc., de nossa capital", p. 11. Ver também os Estatutos
do Instituto de Protecção e Assistência à Infância da Bahia, Bahia, Typ. de S. Francisco, 1911.
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As Damas de Assistência à Infância assumiam uma série de encargos dentro da
instituição. Entre outros, elas deveriam propocionar "às creanças cuidados compatíveis com o
seu sexo e aptidões"; angariar "vestes, calçados e outros objectos que lhes possam ser uteis";
costurar e acondicionar, "de accordo com a hygiene, vestes para sortir a obra do
Protectorado ao berço"; trabalhar "pela conservação e boa ordem do material e vestuário da
obra da Assistência maternal no domicilio"; promover "passeios (...) diversões, reuniões,
pequenos banquetes, que alegrem e confortem os pequenos, sobretudo por occasião dos
festejos de S. João, de Natal e de Reis"; dirigir os "serviços da gotta de leite, da crèche, do
hospital das creanças, quando entrarem a funccionar"; promover "festas de caridade,
tombolas, bazares de prendas, concertos, tendo por fim obter meios materiaes de sustentar as
obras creadas, obter o seu melhoramento e a creação de novas".36
Como podemos observar pelas atribuições, a vida daquelas que se
empenhavam seriamente na questão do menor era extremamente agitada. E não foram poucas
as mulheres que atenderam ao chamado do Dr. Alfredo Magalhães já na sessão de instalação
das Damas da Assistência. O médico-diretor responsável pela implantação da obra aqui na
Bahia recorria ao "auxilio precioso das damas", depositando nelas toda a confiança. Assim ele
dirigiu-se às interessadas: "Com os recursos do vosso amor o instituto receberá os recursos
de toda a especie e realizará, creio seguramente, todas as suas tentativas".37 Em 1920, a
associação já registrava no seu quadro o nome de quarenta e cinco sócias atuantes.38 Através

36Ver os Estatutos do Instituto de Protecção e Assistência à Infância da Bahia..
37A Tarde, 15/07/1915, p. 5.
38São estas as sócias do ano de 1920: Maria Flora Gomes da Rocha, Marianna Pereira da Silva Vianna,
Adelaide Azambuja Vianna, Isabel F. Tude de Souza, Amélia T. Dias Lima Santos, Ermelinda Vianna da
Silva Lima, Ignez Vianna de Senna, Ermelinda M. Jorge da Silva Lima, Elisa Kelsch Figueira, Anna da
Silva Peixoto, Aurelina Peixoto, Anna Peixoto da Silva Costa, Amalia Manso, Vicencia Pedroza de
Carvalho, Beatriz Pereira da Silva Camões, Maria Theodolinda Pires da Silva, Maria da Gloria Andrade
Ferraro, Victorina Pereira Dias da Silva, Maria Sedrim Matheus dos Santos, Maria Emilia Maltez, Maria
Emilia Pedreira Freire de Carvalho, Margarida Emilia Santos Pedreira, Margarida Pedreira, Maria Victoria
C. de Lima Moniz Barreto, Heloisa Dias Pedreira, Maria Costa, Maria Augusta Pedroza Cunha, Euthalia
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da "Escola do Lar", as damas assistentes cooráenaram um trabalho especial voltado para a
formação da menina pobre, entre os oito e dezoito anos, com o intuito de prepará-la para o
trabalho de casa.39
No discurso proferido em sessão comemorativa da fundação do Instituto de
Protecção à Infância, a Sra. Maria Egydia Magalhães lembrava as "dignas protectoras,
senhoras e senhorinhas" a necessidade de unirem esforços no sentido de impulsionar as obras
do Instituto. Preocupada com a educação que a "pobresinha filha do povo" iria receber na
Escola do Lar, D. Maria Egydia advertia que "a direcção e os conselhos de senhoras sensatas
e educadas, o gosto e o asseio ganhos com a convivência de jovens bem educadas e distinctas
reunidas ás lições da mestra trarão, certamente, grandes vantagens para meninas do povo".40
Pelo conteúdo do discurso da primeira dama do Instituto e pelo programa de estudos,
notamos que um dos interesses básicos da Escola do Lar era dar às meninas que lá estavam
uma educação adequada à sua condição de classe. Não propunham "ensinar a ler e escrever",
pois não era uma escola elementar primária, mas apenas uma "escola que pretende preparar a
menina para a vida da mulher util ao lar".41 Este argumento estava inscrito no modo burguês
de se pensar a mulher e o seu lugar na sociedade, trazendo algo de romântico ao não
considerar as necessidades de sobrevivência dessas futuras mães. Na visão de médicos,

Cardoso, Maria Donatilia Pinheiro, Eugenia Gama, Ermelinda G. P. de Albuquerque, Laura Rodrigues de
Moraes, Marieta de Moraes Pereira, Helena de Moraes Pereira, Maria Adelaide Costa Pinto Moraes,
Eponina Teixeira, Balbina Pereira Vianna, Maria da Gloria Pallos, Maria Dulce Tude M. Santos,
Henriqueta Moreira, Maria Egidia da Silva Magalhães, Graziella Edith Magalhães, Graciomilda Carmelia
de Magalhães, Glafira Maria de Magalhães, Grecina Anna de Magalhães. Ver Alfredo Ferreira de
Magalhães, op. cit., pp. 67-68.
39Alfredo Ferreira de Magalhães, op. cit., p. 73. A Escola do Lar foi inaugurada em outubro de 1917 tendo
uma frequência diária de 50 alunas. Este serviço funcionou no prédio sede do Instituto, na rua Dr. J. J.
Seabra, n°91.
40Maria Egydia Magalhães. "Instituto de Protecção à Infância". In A Paladina do Lar, Bahia, anno VIII, n°
12, dez. 1917, p. 346.
41Alfredo Ferreira de Magalhães, op. cit., p. 73.
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cientistas e filantropos, o importante era da/ uma orientação às mulheres das classes
populares, trabalhadoras, com o intuito de controlar e disciplinar as suas vidas.42
A sociedade republicana, ao seu modo, se preocupou constantemente com a
mulher das camadas populares. Em várias oportunidades as mulheres das classes médias e
altas vão se ocupar com a existência daquelas que nada possuíam. Às vezes os seus interesses
explícitos encobriam uma relação de solidariedade com o ser do mesmo sexo, superando as
diferenças de classe. Curiosamente, algumas figuras femininas se sobressaíram pela dedicação
e escolha a um determinado tipo de assistência, no caso à mulher. O trabalho desenvolvido
por Henriqueta Martins Catharino e o seu grupo é um caso bem ilustrativo. Além de Hfrigir
um colégio para um público feminino abastado, ela sustentava* paralelamente, atividades
filantrópicas destinadas a amparar jovens humildes e desafortunadas.
\ No que se refere a seu projeto assistencialista, Henriqueta Martins

Catharino

fundou uma agência de trabalho e outra de colocações, a casa de férias Santa Terezinha, a
Bethânia e o Círculo da Amizade, todas abertas à comunidade em geral.43 Ela acreditava que
educação seria o caminho adequado para a mulher alcançar uma melhor posição social. Como
precursora do feminismo baiano, apostou em todas as alternativas possíveis para restabelecer
uma dignidade para as moças carentes, principalmente. Concedia

alim entação.,

vestuário

e

tratamento de saúde, doava enxovais às mães pobres, sob a condição de serem casadas no

religioso, e proporcionava formas de lazer. Através da instrução formal, preparou as jovens
para disputarem o mercado de trabalho. A orientação dada às jovens no projeto educacional

42A historiografia baiana se ressente da feita de estudos sobre a inserção da mulher baiana no trabalho nas
fábricas no primeiro período da República. Tais estudos facilitariam o conhecimento sobre as formas de
controle e disciplinamento da operária baiana. Para a realidade de São Paulo, Margareth Rago analisou a
reprodução do discurso burguês como estratégia de controle da classe operária. Segundo a autora, era
necessário integrar a operária ao universo dos valores dominantes. Ver, Margareth Rago, Do cabaré ao lar,
pp. 61-116.
43Ver o trabalho de Elizete Silva Passos, Mulheres moralmentefortes.
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de D. Henriqueta, desta maneira, foi muito mais condizente com a realidade daquelas que se
encontravam desprovidas de tudo.
De forma anônima, outras mulheres individualmente faziam a sua parte. As
suas falas nos dão uma noção do comprometimento com o estado social da pobreza, ao
mesmo tempo que revelam uma sensibilidade própria das que puderam relatar as suas
vivências. Uma carta anônima enviada ao jornal A Tarde, que o comentarista atribuiu a uma
"mulher culta e elegante", foi publicada para mostrar como as pessoas ricas podem e devem
servir a quem precisa. Na carta foram escolhidas estas palavras:

A riqueza tem também compromissos com os que sofírem. EUa não deve bastar somente,
para o gozo exclusivo, para o luxo e a pompa de quem a poSsue; mas lhe incumbe aliviar o
infortunio alheio.44

O Asilo de Mendicidade também foi alvo de atenção ao receber "dadivas
generosas" de algumas pessoas. A senhora do Dr. Antonio França e uma outra não
identificada doaram, respectivamente, 100$000 e 50$000 à casa dos velhos.45 Pelo telefone,
uma "humilde cooperadora da Associação das senhoras de caridade" solicitava a ajuda de
"todos os bem intencionados, de todos os corações nobres" para que a associação desse
prosseguimento a sua "cruzada", que agora estava fundando uma "casa de abrigo de jovens
operarias, orphans". A anônima solicitante que ligara para o jornal convidando a sociedade
para o "bazar de caridade e uma kermesse" no Politeama, explicava a sua ação:

44A Tarde. 25/04/1918, p. 3.
45A Tarde, 13/04/1918, p. 2. Outra senhora que não quis se identificar doou 50S000 para o referido asilo, A
Tarde, 15/04/1918, p. 3.
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É assim que eu e minhas consocias ;praticamos o feminismo, não disputando lugar aos
homens, restrigindo-nos ao evangelho de formação do coração de mulher: a piedade, à
doçura, à moral.46

Deste modo, fica evidente a participação feminina na atividade assistencialista na cidade do
Salvador.
Era comum, no período que estamos enfocando, a promoção de festas e
bazares, especialmente por grupos femininos, para facilitar a arrecadação de donativos. Os
eventos poderiam ser realizados em qualquer ponto da cidade, fosse ao ar livre (em jardins e
praças) ou em recintos fechados (como num teatro, salão de festas ou residência particular).
Recebiam apoio dos associados, das firmas comerciais estabelecidas em Salvador e da
população em geral. A imprensa local contribuía decisivamente na divulgação dessas reuniões
festivas. Não raro publicavam-se notas sobre esses acontecimentos, que poderiam durar
vários dias da semana.
O movimento da cidade em dias de bazar, como o ocorrido em 1919, mostrava
o burburinho das senhoras e senhorinhas a batalharem criativamente por recursos para as suas
causas. Com muita música, barracas típicas, exibição de filmes, leilão e apresentação de
monólogos, no decorrer de três dias, o bazar promovido para ajudar as moças solteiras
transformou "o Polytheama num centro de reunião da alta sociedade bahiana".47 O jornalista
que lá esteve conta-nos da variedade dos objetos expostos, como cestas de costura, jarros
arte-nova, flores, bibelôs, brinquedos, desenhos, quadros, jóias, bordados brancos, peças de
enxoval feitas à mão e à máquina.

46A Tarde, 21/08/1919, p. 3.
41A Tarde, 16/09/1919, p. 2. Entre as lojas comerciais que contribuíram para o evento temos a casa Tude, os
Srs. Leite & Alves, e a casa Manso, A Tarde, 07/08/1919, p. 2.
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É descrito o empenho de cada participante na festa. As senhorinhas Junqueira
Calazans eram as responsáveis pela barraca de louça de Macau. Já Alice Catão prendia a
atenção dos convidados com uma diversão, que consistia em oferecer "uma especie de anzol,
com a extremidade de rosas num laço de fita branca" para pescar corações feitos de papel e
legendados no "samburá".48 Caracterizada tipicamente de cigana, a jovem Gustavo dos
Santos, da sua tenda, convidava os visitantes para saber a "buena dicha no seu consultório",
tentando, assim, advinhar-lhes a sorte e o futuro.49 A festa contou também com o auxílio das
senhorinhas Henriqueta Catharino e Antonia Wanderley. A imprensa noticiava aquele que
parece ter sido um dos mais concorridos bazares da cidade do seguinte modo:

Desde sabbado que o Polytheama está transformado num centro elegante de recepção de
sociedade bahiana. E explica-se. O bazar é deslumbrante. Não há noticia de uma kermesse
mais sumptuosa na capital, com tantos objectos de arte, de" real valor, de verdadeiras
preciosidade. Não se exagera calculando-se o stock de magnificas e interessantes dadivas em
mais de cincoenta contos de reis. Accresce que as suas distinctissimas promotoras souberam
imprimir a todas as barracas as graças da ornamentação congregada com a gentileza das
senhorinhas encarregadas de cada um.50

Eram poucos os bazares e manifestações beneméritas que ocorriam na Bahia
sem ter festa. Conseguia-se arrecadar fundos através da venda dos objetos e das doações,
oferecendo ao mesmo tempo uma série de divertimentos ao público. Para as jovens que
passeavam e trabalhavam nessas atividades filantrópicas, o espaço se tomava lúdico e
prazeroso; nele se podia dançar, cantar, assistir a peças teatrais e filmes, entabular conversas,
constituir namoros e amizades. Fora dos limites e controles comuns do espaço doméstico, as
mulheres se organizavam de outra maneira nas festas realizadas na rua. Apesar do espaço

48A Tarde, 16/09/1919, p. 2. Samburá é um cesto feito de cipó usado por pescadores para recolher peixes ou
carregar os seus petrechos.
49Idem, ibidem.
50A Tarde, 15/09/1919, p. 2.
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público também possuir seus códigos de ocupáção, ele comportava imprevistos, novidade,
ação e movimento. No mundo da rua, os papéis sociais podiam ser reelaborados e as
hierarquias transformadas.51
Quando da organização da feira de flores no largo da Madragoa, na Cidade
Baixa, o Abrigo dos Filhos do Povo convidava a sociedade para o festival, anunciando que o
mesmo seria "abrilhantado pela philarmonica Lyra de Appollo e uma banda de musica
militar".52 Para as mulheres religiosas era também imprescindível realizar um evento
associado a algum tipo de diversão. Em comemoração ao aniversário do Congresso das
vocações sacerdotais, a "commissão feminina executiva" promoveu "uma distincta festa, que
se realisou no salão de S. Vicente de Paula, e cujos echos ainda perduram".53 A atração da
noite ficou por conta de um concerto, em que fizeram parte as senhorinhas Mariuche Moraes,
Margarida Gonçalves, Eugenia Lages, Heddy Cajueiro e Virginia Padilha e Souza, e da
conferência de Altiva Americana sobre "vida interior e vida apostólica".54
Parece que a associação das campanhas beneficentes a uma série de distrações
foi um legado histórico ao cotidiano dos habitantes da Bahia. Desde o tempo da Colônia as
procissões e as atividades religiosas realizadas na cidade evidenciavam a íntima relação entre
o sagrado e o profano. O espaço da rua foi palco constante de várias manifestações e
campanhas festivas de cunho filantrópico, e mesmo quando estas ocorriam sob o patrocínio
da Igreja Católica tinham o seu lado profano exteriorizado. As festas consagradas a
determinados santos eram sempre motivo para músicas, danças, comes e bebes, fogos de

51Para uma discussão sobre os espaços sociais, casa e rua, e suas possíveis relações, ver Roberto Da Matta,
Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro (Rio de Janeiro, 1990), pp. 73
82.
52A Tarde, 27/04/1918, p. 3; ver também 26/04/1918, p. 2.
S*A Luva, Bahia, anno IV, n° 83,18/10/1928.
54Idem, ibidem.
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artifícios, conversas, descontrações; eram verdadeiras reuniões sociais. O nosso catolicismo
barroco caracterizou-se pela forte influência de uma religiosidade popular.55
Rosa Maria Araújo analisa, em seu estudo sobre a cidade e a família no Rio de
Janeiro republicano, a extensa rede do "bem-fazer", onde o ciclo das festas tradicionais da
cidade não excluía a filantropia.56 Para esta autora, "o programa das festas beneficentes era
bastante variado, buscando através da diversidade de programações atrair o público e,
obviamente, as doações".57 Ao fazer uma discussão sobre a tradição religiosa na Bahia, a
partir do culto e da festa ao Senhor do Bonfim, o escritor Xavier Marques ironicamente
chama a atenção para uma das mais fortes marcas da religiosidade baiana, no caso, a relação
entre o sagrado e o profano:

/

(...) o bahiano quer entrar no céo, mas com alardo e fanfarra.58 '
De feto, foi sob o signo da comemoração e do extraordinário que as
campanhas beneméritas se realizaram em Salvador. Apesar das católicas fervorosas exigirem
a máxima discrição para o exercício sagrado da caridade, muitas pessoas não ligavam para tal
recomendação. Pelo costume, continuava-se a fazer festa e a divulgar os atos caridosos.
Homens e mulheres cometiam o exagero de publicar as suas doações nos periódicos. É claro,
também, que nem todos os que se comprometiam com as causas sociais estavam sendo
verdadeiros nos seus sentimentos. A benemerência revelava-se como ato político para
possíveis projeções individuais na sociedade e escondia, às vezes, sua verdadeira função de
estratégia de controle sociaL Em 1911, Anna Goes Bittencourt, em texto publicado na

55Ver Emanuel Araújo, op. cit., pp. 270-282.
56Rosa Maria Barboza de Araújo, op. cit., p. 356.
57Idem, ibidem, p. 357.
58Xavier Marques, "Uma tradição religiosa na Bahia: o culto do senhor do Bonfim". In Revista do Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia, n° 46 (1920), pp. 159-163. O trecho destacado encontra-se na p. 161.
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Paladina, repreendia a vaidade das mulheres que exibiam os seus feitos caridosos
publicamente. Em comentário severo ela advertia:

a ostentação com que, ás vezes são feitos os donativos, trazendo os jomaes os nomes das
doadoras, enumerando avultadas quantias(...) pode envergonhar as que deram menos,
arrefecendo-lhes o zelo, e fazer recuar as que não estão no caso de despender grandes
sommas.59

Continuando a repreensão ela ponderava:

Seria proveitoso supprimir esta praxe, que pode contribuir para o desenvolvimento da
vaidade, defeito tão comum em nosso sexo, segundo geralmente se acredita. Alguns
consideram desculpável este peccado; creio, porem, ter elle peso perante os insondáveis
arcanos da justiça divina, porque quasi sempre é severamente castigado mesmo neste
mundo.60

-

Ao que parece, para Anna Bittencourt, a caridade? deveria ser entendida e
praticada sem qualquer interesse de projeção social. Também segundo Maria Luiza de Souza
Alves não era a "caridade que se manifesta pelos donativos públicos, em que o louvor das
creaturas, quasi sempre, deslustra o merecimento adquirido para o ceu" que se exigia; mas, a
"caridade fraterna" aquela "que suavisa as dores, consola e ampara o orpham, anima o
desesperado".61 Em uma só expressão, esperava-se por uma "caridade indulgente que tudo
desculpa". Mais adiante, a professora denunciava:

Em nosso meio social, ha um estratagema empregado, habilmente, para dissimular as feitas
de caridade. Consiste em tecer, com pompa, o elogio do triste ausente, concluindo o
panegyrico numa palavra minuscula, porem de effeito magico; assim dizem, com emphase: é

59Anna Ribeiro de Goes Bittencourt, "A Caridade". In A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 3, mar. 1911,
pp. 24-25.
60Idem, ibidem.
61Maria Luisa de Sousa Alves, "A caridade". In A Paladina do Lar, Bahia, anno VI, n° 6, jun. 1915, p. 152.

135
sempre a quem recebe, e portanto não ^devemos praticar preocupando nos com
reconhecimento daquelles a quem obsequiamos".69
Outras mensagens enviadas ao periódico confirmavam que o sexo feminino era
considerado o mais apto ao cultivo da modéstia, da docilidade, do sacrifício e da amabilidade.
Maria Jose Costa defendia esta posição acrescentando que uma "religião bem
comprehendida" tomaria a mulher "caridosa, cordata, resignada e sofíredora".70 Estes
últimos aspectos eram muito valorizados na personalidade feminina, tomando mais fácil,
assim, a associação entre a mulher e o serviço benemérito. Seria cansativo mostrar a
recorrência deste pensamento na escrita feminina do período, haja visto ser algo comum, a
nível da sociedade brasileira republicana, a idéia de que a mulher era o símbolo ideal da
humanidade. Para os positivistas a mulher encarnava o altruísmo, sentimento básico para a
"convivência social na nova sociedade sem Deus".71
Imbuídas deste sentimento, as mulheres dos setores intermediários e abastados
da sociedade pensaram a realidade e os problemas das suas congêneres humildes, ao tempo
em que refletiram sobre o seu lugar e o seu papel na sociedade. É um contexto onde se
desenvolvem as reflexões feministas entre os grupos de mulheres atuantes nas campanhas
filantrópicas. Mesmo considerando os limites deste feminismo, ainda muito superficial e

69Carta de Edith A. Côrtes, A Tarde, 19/07/1919, p. 3.
70Carta de Maria Jose Costa, A Tarde, 19/07/1919, p. 3.
71Para esta discussão no âmbito nacional, o livro de José Murilo de Carvalho, A formação das almas (São
Paulo, 1990), pp. 75-108 (trecho aspeado na p. 81) traz instigantes questões. Analisando o significado e o
impacto da simbologia feminina para a implantação do novo regime político no Brasil e utilizando-se de
fontes iconográficas, Carvalho observa que na perspectiva positivista a humanidade (representada pela
mulher) tomava-se o grande valor, até mesmo acima da pátria e da família. Neste estudo, o autor também
analisa as contradições que envolvem o uso do símbolo feminino na realidade brasileira.
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atrelado ao conservadorismo cristão, ele foi a base para a organização do movimento a partir
da década de trinta na Bahia.72

Em

termos

provisórios,

avaliamos

as

atividades

femininas

de

benemerência, realizadas no início do nosso século, num quadro de integração da
mulher no projeto social-cristão mais amplo e corrente no nosso meio, o qual tinha
em vista engajá-las nas práticas assitencialistas. O interesse do sexo feminino por
este tipo de trabalho não deixa dúvidas quanto ao seu comprometimento e da sua
sensibilidade para com os problemas sociais. Da mesma maneira que muitos homens,
representantes da elite local, por motivos diversos engrossaram a lista dos
benfeitores das instituições destinadas ao amparo dos que- viviam à margem da
sociedade, as mulheres também participaram desse movimento.
A despeito da sua dimensão diletante, paternalista e de controle social,
o trabalho assistencialista assume valor inquestionável para as mulheres no que
concerne ao exercício de deveres prestigiados e reconhecidos socialmente, o que as
impele à rua, possibilitando-lhes a entrada na cena urbana. Essa nova sociabilidade

72O feminismo baiano, gestado em fins do século XIX e seguido por certos segmentos da elite, estava
\ fortemente influenciado por aspectos cristãos e moralizantes. Discutia-se o direito da mulher a uma
educação mais sólida, a uma profissionalização, ao trabalho e, mais tarde, ao voto. Não se propunha alterar
as fimções da mulher no lar ou modificar instituições como o casamento e a família, nem fazia uma reflexão
mais aprofundada sobre o poder masculino na sociedade. Era um movimento frágil e conservador na sua
base. Ver Elizete Silva Passos, Ofeminismo de Henriqueta Martins Catharino, pp. 46-60. Maria Amélia F.
de Almeida, op. cit., que estudou o feminismo na Bahia a partir da criação da Federação Bahiana pelo
Progresso Feminino (1931), observa que a importância do feminismo dos anos 30 "reside no fato de ter
inaugurado um espaço para a difusão de idéias sobre a mulher, em ter tomado a mulher ativista, 'a nova
mulher', em assunto de jornal" (p. 140). É preciso, contudo, relativizar tal posição, pois já encontramos nos
documentos utilizados nesta dissertação reflexões feministas muito antes dos anos 30, e mesmo uma
preocupação com a educação da mulher nos anos 20; ver, a título de exemplo, o jornal A Tarde de 1919, e
os diversos números da revista A Paladina do Lar por nós estudados.
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que vai aos poucos sendo construída proporôiona efetivamente às mulheres mudanças
no seu comportamento, bem como uma ocupação mais sistemática do espaço público.

CAP. 5 — A SOCIALIZAÇÃO FEMININA NO ESPAÇO PÚBLICO (II): MODA,
PASSEIOS E FESTAS

N Na passagem do século XIX para o século XX, a presença feminina nas ruas
de Salvador foi percebida de modo muito constante pelos contemporâneos, notadamente os
cronistas da vida cotidiana. Num sistemático processo de ocupação do espaço público, as
mulheres dos setores sociais elevados e medianos acompanhavam a transformação dos
costumes de uma cidade que aos poucos se modernizava, procurando seguir
desenvolvimentos similares ocorridos em outras capitais do país. Foram diversas as
experiências do sexo feminino nas ruas de Salvador, o que nos leva a repensar os limites do
chamado patriarcalismo no período em estudo. A imagem da mulher reclusa em seu lar,
unicamente preocupada com a rotina doméstica, desinteressada por qualquer instrução ou
ocupação laboriosa e limitada nas suas diversões, não está de acordo com os comportamentos
e vivências femininas no contexto da Bahia republicana.
No capítulo anterior, vimos quanto o trabalho de assistencialismo social
contribuiu para que os grupos femininos realizassem atividades extra-domésticas,
posssibilitando-lhes movimentos mais independentes. 0 horizonte urbano funcionou para as
mulheres como lugar de exercício de uma certa liberdade, onde elas podiam planejar ações e
executar tarefas concomitantemente aos homens. A despeito de vigorarem na sociedade
valores morais que delimitavam os papéis para ambos os sexos, restringindo os
comportamentos das mulheres e reforçando ainda mais a figura da dona-de-casa, esposa e
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mãe, a leitura da documentação estudada nos leva a perceber mudanças de atitudes e hábitos
nesse contexto de desenvolvimento das relações burguesas.
Por certo que a lógica familiar paternalista, herança da mentalidade colonial,
ainda influenciava as relações entre os membros de um mesmo grupo, estabelecendo limites
para a conduta das mulheres e gerando impasses para a família nuclear, que vinha se
desenvolvendo lentamente. O grupo familiar restrito vai emergir trazendo, entre outras coisas,
um novo tipo de contrato de matrimônio, o amor romântico, uma outra representação de
maternidade, o resgate da individualidade, novos códigos de sexualidade e outros padrões
identitários para as mulheres.1 O triunfo do modelo burguês da esposa devotada e mãe de
família, ocupada com a educação física e intelectual de seus filhos, não significou a exclusão
ou confinamento da parcela feminina da sociedade; muito pelo contrário, exigiu dela uma
maior participação na sociedade, anteriormente negada, ou melhor, tão bem minimizada e
estereotipada pela historiografia.
No ambiente baiano da República Velha, existiram diferentes lugares para as
mulheres. De acordo com a sua posição social, elas foram chamadas a exercerem papéis
variados, deixando de ser meras espectadoras e coadjuvantes da história, e criando
sociabilidades próprias em seus grupos de origem. Sendo assim, o meio público se constituiu
num cenário privilegiado para acompanharmos as transformações das atitudes e condutas
femininas, bem como para percebermos a redefinição dos valores da tradicional sociedade
soteropolitana. Neste capítulo, desejamos avaliar o cotidiano e a cultura das mulheres na
esfera pública, a partir das formas de entretenimento e lazer desenvolvidas. As idéias sobre os
comportamentos que as mulheres deveriam assumir e as normas que deveriam introjetar

1Maria Lúcia Rocha-Coutinho, op. cit., pp. 26-93.
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também nos dão conta de como o espaçorpúblico foi projetado para receber novas
personagens.

5.1 O espetáculo das ruas: compras e passeios
O rompimento com a idéia e com a prática da domesticidade das mulheres se
processa de modo lento e constante na Bahia. A quebra do isolamento familiar do elemento
feminino e sua consequente aparição em público esteve associada a diversos fatores, entre
eles a escolarização feminina apontada anteriormente. Para o historiador, no seu trabalho de
compreensão do passado, é impossível eleger uma data, um feto ou uma circunstância que
marque com exatidão o momento de rompimento de alguns valores ou a modificação de
certos hábitos, a exemplo da maior circulação das jovens em determinadas ruas, a exibirem
seus elegantes trajes, ou do hábito de fazerem compras desacompanhadas. Quando nos
aventuramos no terreno da cultura, dos costumes, dos valores e das sensibilidades operamos
com as dificuldades à abordagem desse objetos.
Com o objetivo de avaliar a intensa socialização feminina no espaço público
resolvemos nos ater às três primeiras décadas do século XX, por ser este o período em que o
fenômeno é mais perceptível. Os surtos urbanizadores na nossa capital, ocorridos nas décadas
de 10 e 20, nos governos de J. J. Seabra (1912-1916) e Góes Calmon (1924-1928), lançaram
as bases do processo de modernização tardia no estado. Para alguns setores da elite baiana,
modernizar a cidade era sinônimo de ordenar e embelezar o seu espaço físico, educar as
pessoas, prescrever normas para os seus comportamentos, rever os costumes considerados
incultos e coloniais, enfim, colocar-se em pé de igualdade com as sociedades européias,
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consideradas modelos de civilização. Este pensamento é senso comum no país, ao término do
período Imperial, pelo menos entre certos grupos das elites. As idéias de progresso e de
modernização expressas pelos intelectuais republicanos estavam impregnadas pelo referencial
europeu. A educação, a saúde, as modas, os tipos lazer, os jogos, os esportes, as danças, os
próprios comportamentos dos indivíduos sofreram influências europeizantes. As mulheres
introjetaram maneiras de viver, tentando ficar mais próximas das suas congêneres no velho
continente, sendo, portanto, protagonistas das mudanças de hábitos na cidade.
A imprensa local veiculou insistentemente, em matérias de revistas e de
jornais, o apelo aos ideais civilizadores, bem como as novas exigências de uma sociedade que
se modernizava lentamente, mas que ainda estava muito presa aos valores do seu recémpassado colonial. Jornalistas, professores, médicos, representantes de associações
filantrópicas, escritores, cronistas, políticos, poetas, dentre outros, eram os porta-vozes dos
seus grupos sociais. Discutindo os mais variados aspectos da sua realidade, eles emitiam
opiniões, não raro contraditórias, sobre a vida das pessoas e suas condutas; antes de mais
nada, expressavam as suas próprias percepções, ideais particulares que gostariam de ver um
dia concretizados. Nesse embate, a mulher teve o seu lugar assegurado. Alvo de atenção, ela
mais uma vez se toma objeto, e também sujeito do imaginário social.
O olhar saudosista do escritor Manuel Querino, em 1916, nos revela a reação a
um procedimento feminino que não só rompia com a tradição, mas anunciava novos tempos:

Entre os muitos prejuizos da civilização moderna, que têm compromettido a gravidade da
gente de outro tempo, sobresae, por sem dúvida, o desembaraço com que matronas e
senhorinhas enchem as ruas, em passeios a pé, a bonde e, mais modernamente, a automovel,
quando não invadem as casas de armarinho ou de modistas.2

2Manuel Querino, op. cit., p. 95.
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Ao findar os anos 20, Edith Abreu, percebendo com sensibilidade poética as ambiguidades
presentes nas mudanças de sua época, dizia que estávamos "no seculo da pressa", onde o
"homem vôa com o aeroplano, dispara com o automóvel, sedento sempre de velocidade e
entre exclamações queixosas de lhe não dar o tempo para os quefazeres da epocha".3 A
autora mostrava a sua preocupação com a integração da mulher na ordem urbana, temendo a
destruição da família e o abandono do lar pelas "maravilhosas fascinações do mundanismo
actual".4 Na perspectiva da escritora, a conciliação entre a "vida social" e a "vida intima" era
imprescindível para a mulher. O medo era de que senhoras e senhorinhas se deixassem levar
mais pelos interesses das ruas, das festas e das diversões. O alerta era feito de forma direta:

(...) nota-se a intelligencia feminina a acanhar-se nas triviáes preoccupações, envolventes,
tenazes, dos variados modos de vestir-se e ataviar-se para os variados actos da intensa vida
mundana de agora.5

:

De feto, a cidade soava agora como atração. Diversificava seus serviços, com
as casas de comércio e as opções de lazer e de trabalho, tudo isto acompanhado por uma
relativa expansão das camadas médias urbanas. Abria-se a possibilidade de desenvolvimento
de uma lógica consumista, inerente a uma sociedade que procurava refinar o gosto e os
hábitos dos seus membros. Analisando a conjuntura econômica do período em estudo, Mário
Augusto Santos destaca tuna fase de recuperação e aceleração rápida da economia baiana, o
que veio, em muito, proporcionar o processo de modificação da estrutura urbana de
Salvador. Nesse momento, a economia agro-exportadora conheceu uma dinamização,
refletida em melhoramentos na capital. O movimento conjuntural propiciou uma "renovação
urbanística, expressa em aberturas de ruas e avenidas, demolições e construções prediais,

JEdith Mendes da Gama e Abreu, op. cit., p. 99.
4Idem, ibidem, p. 101.
5 Idem, ibidem, p. 105.
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implantação e ampliação de serviços básicos como canalização de água, esgotos e iluminação,
assim como algumas inovações no setor de transportes".6 Não é preciso enfatizar que as
áreas mais favorecidas com a reforma urbana foram as mais próximas ao centro da cidade e
aos bairros de elite.
Simultaneamente à introdução do bonde e do automóvel, símbolos do
progresso, temos a abertura de lojas comerciais voltadas para a venda de artigos finos, a
inauguração de clubes sociais, confeitarias e casas de chá, além de uma renovação das casas
de espetáculos, teatro e cinema. Por certo, essas inovações não alcançaram grandes
proporções aqui em Salvador, devido basicamente às particularidades da nossa terra, entre
elas o "atraso" na sua industrialização. Edward Dain Borges argumenta que, apesar dos
esforços da "gente fina" em tentar tomar civilizada a esfera pública da cidade, através dos
serviços de infra-estrutura, os resultados foram limitados naquela sociedade de feição
provinciana, impedida de desenvolver "instituições adequadas" ao mundo civilizado.7 Outros
autores assinalaram como fatores do "atraso" a persistência de costumes considerados
incultos, principalmente entre as camadas populares, além das questões sociais que não
tinham sido resolvidas na cidade e que vinham sendo proteladas desde os séculos anteriores, a
exemplo do número excessivo de indigentes e mendigos a perambular pelas ruas e a falta de
uma instrução pública eficiente.8
De qualquer forma, o início do século XX inaugura na capital da Bahia as
ilusões e pretensões modernizantes, que só muito lentamente foram sendo concretizadas. As
mulheres agora, longe da reclusão e inseridas no processo de escolarização formal mais

6Mário Augusto da Silva Santos, Sobrevivência e tensões sociais, p. 37.
7Edward Dain Borges, Thefamily In Bahia, Brazil, 1870-1945 (Stanford University, 1986), p. 176-177. O
autor considera como instituições adequadas a um público elitizado a bolsa de valores, ojóquei e a ópera.
8Ver Rinaldo Cesar Nascimento Leite, op. cit.; e Alberto Heráclito Ferreira Filho, op. cit..

144
amplo, iam modificando os padrões morais vigeiites. As possibilidades do namoro em público
e a evolução das suas regras marcavam bem os limites dos poderes paternos sobre as jovens
das conceituadas famílias.9 O costume de sair às compras nas ruas iria integrá-las numa
incipiente "indústna do consumo", operando uma mudança bastante significativa no tocante à
sociabilidade das mulheres. Vejamos como as práticas femininas modificaram elementos da
tradição.
Atraídas pelo desejo de se tomarem elegantes e atualizadas, moças e senhoras
uniam o útil ao agradável, fazendo da ida às compras um momento lúdico e de descontração.
Os grupos seletos transitavam pelas ruas do Centro, preferencialmente pela rua Chile, a
olharem os artigos expostos nas vitrines.10 Nenhuma novidade recém-chegada do Rio de
janeiro ou de algum centro europeu passava desapercebida. Os últimos lançamentos da moda
eram alvo de conversas e atenção. Longe das vistas dos seus familiares, as mulheres
conquistavam o direito de escolher, elas mesmas, os tecidos e os modelos dos seus trajes, os
seus adornos e objetos pessoais. Isto se constituía num avanço, pois, no passado, elas
realizavam as suas compras através de pedidos nos catálogos, ou, então, por solicitações aos
amigos e parentes que estavam em constantes viagens. Tinham acesso também às revistas
especializadas onde acompanhavam do lar ao movimento da moda. Este recurso, comumente
utilizado pela elite feminina do Império, vai perdendo força e tomando-se raro com o

9Thales de Azevedo, As regras do namoro à antiga (São Paulo, 1986).
10A rua Chile, localizada à direita do Palácio, na antiga Freguesia da Sé, recebeu este nome em homenagem à
visita de uma divisão da Marinha chilena à Bahia, no ano de 1902. Nesta rua ficava concentrado o
comércio, com suas lojas de modas e calçados, ateliers de chapéus, de vestidos e bordados; restaurantes, um
hotel e outros serviços, como os escritórios e consultórios dos profissionais liberais. Tudo isto visava uma
clientela de elite, que para lá se dirigia não apenas com o intuito de fazer compras ou utilizar algum serviço,
mas para conversar, encontrar amigos, namorar, se divertir. Por algumas décadas, a rua Chile funcionou
como ponto chic da cidade e centro cultural. Consultar, sobre este assunto, Hildegardes Vianna. "A rua
Chile". A Tarde, 18/09/89; idem, "O aniversário da rua Chile". A Tarde, 13/07/1992; idem," A visita dos
chilenos". A Tarde, 25/09/1989.
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crescimento do comércio urbano.11 Falando sobfre esta intensa movimentação na cidade, um
editorial do Diário de Notícias notava que "o habito de sahir, de ir aos mercados, de ir às
compras" se generalizava entre a população.12
A moda tomava-se uma preocupação relevante, haja visto ser o vestuário vrai
emblema de status, um distintivo social das pessoas e dos sexos.13 Estar bem vestida era urna
exigência da sociedade que procurava reproduzir no seu cotidiano os valores burgueses. A
apresentação social do indivíduo assume um grande valor. Os discursos em tomo da
"natureza feminina" insistiam na aparência exterior da mulher, onde as idéias de higienização
e cuidado com o corpo terminavam por valorizar um tipo de estética. A forma como uma
jovem se vestia era tão apreciada como o seu modo de andar,, falar ou conversar. Esta
preocupação adentrava o terreno das boas maneiras, dos comportamentos e das condutas
civilizadas. As crónicas dos jomáis e revistas reafirmaram os novos hábitos de elegância que
envolviam as mulheres naquele momento. O jornalista Henrique Câncio, em tom otimista,
comentava a evolução dos costumes na Bahia, destacando as diferenças do momento:

(...) o figurino de Paris resplandecem nas suas linhas admiráveis e elegantes; as saias, becas
negras, pregueadas, farfalhantes e desgraciosas deram lugar às fazendas claras, a lindas
'toilettes' de estação. Veste-se, hoje, na Bahia com a mesma graça e distinção de Paris, de
Berlim, de Viena, de Londres e do Rio.14

11Edward Dain Borges, op. cit., p. 23. Este autor situa na virada do século XIX para o século XX a maior
transformação nos hábitos das mulheres, qual seja, o de fazer compra na rua. Entre os motivos apontados
para o novo hábito, estão: a lenta desintegração do costume de reclusão; o embelezamento da rua Chile e a
abertura de lojas, que pelas suas vitrines atraíam consumidores; os efeitos da Primeira Guerra Mundial, no
que diz respeito ao medo de desabastecimento de mercadorias, o que força as famílias de classe média a
irem às ruas comprarem compulsivamente.
12Editorial. "A Viação na cidade. Um castigo excessivo". Diário de Notícias, 02/10/1915, p. 1.
13Gilda de Mello nos mostrou como os trajes e as vestimentas vão demarcar as diferenças sexuais numa
sociedade. O seu estudo analisa a ligação entre a moda, a divisão de classes e a diferenciação dos sexos no
século XIX. Ver Gilda de Mello e Souza, O espírito das roupas: a moda no século dezenove (São Paulo,
1987), pp. 55-60.
14K. "Mundanas e Sociais". A Tarde, 26/09/1914, p. 5.
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Outro comentarista, que tinha comparecido a uma exposição à rua Chile, se impressionou
com a presença feminina. Segundo ele,

A rua Chile nesses dois últimos dias, povoada de constellações femeninas, teve o prestigio
dominador das sedas, de uma avenida alegre de Paris.15

A década de 20 havia estimulado a prática de consumir do elemento feminino.
Algumas lojas especializadas em artigos de luxo, tanto para o uso pessoal como para a
decoração do lar, foram inauguradas no centro chic de Salvador. As casas comerciais A
Moda e Royal Palace ofereciam uma variedade de mercadorias para a sua seleta clientela. Na
primeira, podia-se encontrar "confecções em gersey de seda, saija e lã, gabardines", além de
"pelles verdadeiras como sejam Renards, Rouge-Toupe, Zebeline; Lontra e outras, e o mais
quanto é exigido em toiletes de senhoras e crianças". A sua inauguração ocorreu sob forte
concorrência numa festa oferecida à sociedade baiana pelos proprietários, e assim noticiada:

Alli estiveram reunidas senhoras e senhorinhas muito distinctas e muito elegantes que
admiraram os artigos expostos a curiosidade publica e foram accordes em louvar-lhes a
qualidade dos tecidos, a belleza das cores, a variedade dos matizes e a modicidade dos
preços.16

Da mesma forma, a Royal Palace se instalou na "artéria do mundo elegante", a rua Chile,
colocando à disposição do público em geral uma "grande secção de objectos de arte por

preços populares, na qual apresenta os últimos estylos de vasos, bronzes, prataria, crystaes,
apparelhos para chá, à antiga chineza ’bibelots’ e lindos outros artigos de phantazia para
presente que lhe tomam assim unica no genero".17 Mas o que realmente roubava a atenção
do público feminino, e o seu dinheiro certamente, era o mundo do vestuário, ramo que trazia

15Queiroz Junior, "A Babylonia do papel de cor". In A Luva, Bahia, anno VI, n° 112,31/05/1930.
16Bahia fflustrada, Bahia, anno IV, n° 32, jul. 1920.
i7A Luva, Bahia, anno V, n° 102,17/11/1929.
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aos comerciantes grandes lucros. O anúncio sobre os impostos de consumo, publicado em A
Tarde, mostra o item dos tecidos como um dos mais taxados no início de 1918, só perdendo
para o do fumo.18
Com o aumento das opções de serviços que a urbe proporcionava às novas
consumidoras, ficava mais fácil se inserir no mundo moderno. Mas a escolha das vestimentas
era feita frequentemente por imitação, às vezes caricatural, dos costumes anglo-franceses.19
Modelos de trajes, a textura dos tecidos, cores eram copiadas do exterior, não sendo
observadas as peculiaridades da nossa sociedade e do ambiente. Buscava-se, por exemplo,
reproduzir vestimentas inadequadas ao clima tropical do país. Os anúncios publicados
reiteradamente nos jornais revelavam os novos padrões de consumo das classes sociais
abastadas. Entre os meses de janeiro e fevereiro, A Tarde noticiava sobre os "últimos
modelos" e os "mais modernos figurinos" encontrados à disposição dos clientes na "La
Renommée", à rua Chile, ou ainda, que uma pessoa recém-chegada de Paris liquidava um
"grande sortimento de vestidos de voile e filó" no hotel Sul Americano.20 De passagem por
Salvador, madame Beaumont saudava amigas e freguesas, colocando-se à serviço das
senhoras baianas no hotel Meridional, onde podia se encontrar vestidos de seda, de voile
bordados, de organdy e marquisette, blusas, combinasson e camisas, tudo importado de
Paris.21 Também madame Madeleine, "tendo regressado do Rio de Janeiro onde adquiriu
bellissimo sortimento de chapéus vindo de Paris", convidava as suas freguesas a visitarem o

>SA Tarde, 05/02/1918, p. 3. A matéria comenta a arrecadação de impostos de vinte produtos, feita pela
alfândega no mês de janeiro. Os tecidos aparecem como o segundo produto mais taxado.
19Sobre as influências francesas e inglesas na moda feminina brasileira, ver Gilberto Freyre, Modos de
homem & modas de mulher (Rio de Janeiro, 1987); e Jeffrey D. Needell, op. cit. (São Paulo, 1993), pp. 196
202.
20Respectivamente^ Tarde, 24/01/1918, p. 4; e 05/02/1918, p. 2.
21A Tarde, 02/01/1918, p. 3.
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seu atelier no Portão da Piedade.22 O informe sobre o atelier Bonfim, de Pongette Pinto,
descrevia os produtos oferecidos por sua casa, à ladeira de São Bento: "esplendidas creações
dos mais afamados costureiros parisienses em vestidos para senhoras e senhorinhas".23
Como se não bastasse essa dependência dos designs europeus, as mulheres
supervalorizavam as questões referentes à moda, induzindo a que muitos as criticassem,
chamando-as de frívolas.24 Para Virgilio Filho, que assinava a coluna social "Filigranas", a
moda nascia "de um simples capricho de mulher" e era "como um microbio que prolifera no
organismo", espalhando-se no ambiente como "uma endemia, uma moléstia contagiosa".25
Em tom mais amistoso, o cronista K reconhecia que era "da natureza feminina agradar,
athrahir (...)", justificando assim "o culto de toda a mulher pela seu eu". Indo mais longe,
afirmava que o instinto de conservação da espécie pelo casamento contribuiu sobremaneira
para o sexo feminino criar a sedução e a moda.26 A escritora Maria Amália Vaz de Carvalho,
ao construir uma crítica a respeito da "mulher de hoje", avaliava o lugar da mulher na
modernidade:

A mulher tem os theatros e as numerosas derivações modernas deste genero, tem os salões
heterogeneos que ainda restam, tem a costureira, a rua, o flirt, o passeio que tambem
inglezou chamando-lhe, footing, a refeição mais causadora de indigestões (...), tem tudo

22A Tarde, 30/09/1919, p. 3.
2*A Luva. Bahia, anno I, n° 5,15/05/1925. Sobre os anúncios da moda européia ver OImparcial, 06/03/1926,
p. 5; e Diario de notícias, 28/01/1920, p. 3.
24A dependência era tão grande em relação aos modelos europeus, notadamente o francês, que não raro
algumas livrarias da cidade vendiam revistas, catálogos, e "figurinos" especializados emmodas para atender
à sua clientela feminina. Em 1920, o Diário de Notícias publicava os "Figurinos" disponíveis na livraria das
Duas Américas, com seus respectivos preços. Entre os citados temos: Chiffons, Eleto Styles, La Mode
Demam, Dermeres Modes, Modes de Femme, Weldons Illustrado, Fashons for ali, Nome Faston, Nouvelle
Mode, Elegances Parisienses, Paris Elegante simples, La Parisiense, Le Trout a Paris, Leachs Family, Les
Modes, Les grandes Modes de Paris, Jeunesse Parisienne, Modes em Traveux de Brodeme e outros. Ver
Diário de Notícias, 20/02/1920, p. 7.
25Diário de Notícias, 20/01/1920, p. 3.
26A Tarde, 17/09/1919, p. 3.
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emfim que lhe facilite a unica coisa que na terra lhe resta: o apparecer extravagante e
illogicamente enfeitada com todas as innovações em cada hora inventadas pela moda.27

Mais adiante, a escritora alertava sobre as excitações do mundo moderno e frenético,
lembrando que à mulher só restava tempo para

apparecer enriquecida de todos os despojos que o homem roubou à vasta creação, vestida de
pelles, cada uma das quaes representa um soffrimento, de plumas que se arrancaram às aves
multicores, de pérolas que se foram buscar ao fundo dos mares, de brilhantes, de rubis, de
esmeraldas, que jaziam no fundo de tenebrosas minas, de oiro que custou sangue, de gazes,
de velludos, de sêdas maravilhosas que são tecidos com a vida dos modernos escravos,
fazendo de tudo isso a plumagem deslumbrante com que tem de ser vista, escolhida,
conquistada, amada um instante (...). A mulher bonita e rica ainda consegue conservar as
apparencias da sua situação outr'ora invejável, primacial.2® , r

Estas críticas não pareciam abalar de todo o envolvimento da mulher com o
mundo exterior lúdico e associados à elegância. As propagandas veiculadas na revista A Luva
por certo desconsideravam comentários daquela natureza. Apresentando uma fotografia de
algumas senhoritas com "quatro elegantes modelos, ultimamente chegados e apropriados para
o footing das tardes", o periódico sentenciava que a moda era a "coisa mais idéal da vida".29
Outros jornais e revistas mantinham seções específicas com o objetivo de informar as suas
leitoras sobre tudo o que se referisse à moda, atualizando-as em todos os sentidos. A coluna
"No Reinado da Moda" do jornal Democrata, a "Página Feminina" e "A Moda" da Bahia
Illustrada, a "Modas e Smartismos" da revista A Seára de Ruíh são exemplos de espaços
dedicados ao assunto.

Neste sentido, uma espécie de culto à beleza era fomentado,

27Maria Amalia Vaz de Carvalho, "A mulher de hoje", Diário de Notícias, 29/11/1913, p. 5.
28Idem, ibidem.
29A Luva. Bahia, anno VI, n° 114,15/07/1930.
30A seção "No reinado da Moda", publicada pelo jornal Democrata, orientava as leitoras sobre as diversas
tendências do vestuário. Ver os exemplares de, 26/04/1916, p. 2; 27/04/1916, p. 2; 28/04/1916, p. 3;
29/04/1916, p. 3; 07/05/1916, p. 2; 12/05/1916, p. 1 e 16/05/1916, p. 3. Em 1918, a Bahia Illustrada passa
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condicionando cada vez mais a presença da mulher em determinados espaços a sua aparência
exterior. Vale ressaltar que em nenhum momento as suas obrigações familiares e maternais
foram subestimadas, em detrimento de uma vida voltada para o social. Para muitos havia uma
compatibilidade natural, podendo a mulher, sem prejuízo de suas atividades domésticas,
preocupar-se com a aparência, a saúde do corpo e as diversões.
Como mencionou-se anteriormente, foi durante as primeiras décadas do século
XX que se estabeleceu o costume de, no horário da tarde, mulheres e homens passearem pela
rua Chile. O objetivo era se entreter em bate-papos sobre variados assuntos, visitar as lojas,
encontrar amigos, saber das últimas notícias, lanchar, namorar, flertar, enfim, se divertir. Não
só grupos de jovens movimentaram as ruas em seus passeios, mas senhores e senhoras
baianas aderiram a este novo tipo de lazer no cenário urbano. Tomando como modelo a
famosa rua do Ouvidor,31 no Rio de Janeiro, frações das elites baianas elegeram a rua Chile
como local chic, ponto de encontro e diversão. O footing, um hábito inglês, visto como uma
marca de civilização e importado das cidades européias para os maiores centros do Brasil,
começou a ser praticado na cidade do Salvador muito acanhadamente, sendo uma forma de
socialização da gente jovem
Era no momento desses passeios — "da caminhada a pé sem destino" — que
as moças em idade casadoira tinham efetivamente oportunidade de desenvolver um flirt, um
namoro ou uma amizade. Segundo Thales de Azevedo, "fazendo o footing, as moças se
ofereciam ao flirt e podiam de algum modo, também elas, escolher seus pares ou, ao menos,

a dedicar uma seção, "A Moda", às suas leitoras. Ver Bahia ülustrada, anno II, n° 12, nov. 1918. Sobre a
coluna "Página Feminina”, consultar a Bahia Illustrada, anno V, n° 35, fev. 1921.
31Segundo Jefírey Needell, op. cit., pp. 193-196, a rua do Ouvidor no Rio de Janeiro representava
simbolicamente a cultura européia. Era um espaço elegante e civilizado onde as elites se encontravam para
fazer compras, conversar e conhecer as novidades culturais do Velho Mundo. Espaço de entretenimento e de
negócios, a rua do Ouvidor foi considerada "o local público para a expressão da fantasia de identificação da
elite".

151
selecioná-los entre os que procuravam atraí-las^.32 Em 1912, Ana Ribeiro Góes, escrevendo
numa revista, já alertava para os perigos dessa nova sociabilidade. O costume do flirt, o
namoro à moda inglesa, que tanto entusiasmava as nossas senhoritas em seus passeios
vespertinos, era visto pela escritora como um passatempo indigno da mulher honesta, uma
prática que inspiraria "tédio e repulsão".33 Para as mulheres que o praticavam, esse modelo
de paquera, considerado como desabonador, era mais uma experiência que a vida urbana lhes
propiciava.
A preocupação das mulheres dos setores privilegiados em se integrar a este
novo lazer foi tão expressiva que terminou sendo alvo de críticas de diversos segmentos
sociais, inclusive de outras mulheres. As críticas não eram- apenas relacionadas aos
comportamentos, à nova forma de namorar, mas atingiam até as roupas que se usava. Em
nome da honra, do pudor e do decoro, os modelos de trajes, os seus tecidos e cores, o
excesso de adornos eram execrados publicamente. Não se podia admitir que as novas modas
colocassem em risco costumes familiares até então importantes, como, por exemplo, o recato
feminino, tão bem simbolizado na vestimenta. Eram as meninas e as jovens o alvo direto de
preleções e conselhos.
O pensamento da Igreja encontra, nessa sociedade marcada pelos princípios
católicos, grande respaldo. Um editorial publicado em 1915, que discutia a respeito da moda
e dos excessos do luxo, mostrava o quanto a Igreja francesa condenou a moda escandalosa e

32Thales de Azevedo, As regras do namoro à antiga, p. 23. Na concepção deste estudioso dos costumes e das
mentalidades baianas, o desenvolvimento do namoro e doflirt no Brasil foi possível pelo incremento da vida
urbana no século XIX. A novidade dos meios de transporte veio facilitar o contato entre os indivíduos e
multiplicar as opções de passeios. 0 flirt permitia às pessoas não só os galanteios e olhares, mas as trocas de
carícias, o "tocar, pegar" na expressão do antropólogo, o que mais tarde poderia se concretizar em
compromissos mais sérios, como o namoro ou o noivado, pp. 17-27.
33Anna Ribeiro de Góes Bittencourt, "O Flirt". In A Paladina do Lar, Bahia. Anno III, n° 9, set. 1912, pp.
275-277.
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exagerada. Na matéria, a Igreja aparece como a instituição que combate "os excessos do
luxo, a deshonestidade das modas", e prega a "simplicidade e o recato no vestuário feminino".
Concluindo, o autor assim se expressava:

Contentar-me-ei com que as modas, qualquer que seja seu luxo, sejam menos extravagantes
e saibam realçar verdadeiramente a belleza feminina.34

Em 1916, A Tarde reproduziu documento de autoria de um arcebispo mineiro, que
condenava o uso de roupas curtas, decotadas, apertadas e descompostas por crianças,
donzelas e senhoras casadas. O religioso apelou na sua carta à ajuda dos pregadores católicos
e das professoras, tendo em vista um único objetivo: restituir a moralidade das famílias. No
mesmo texto, o responsável pela publicação da pastoral aqui na Bahia pedia às "nossas
patricias" que observassem os conselhos do religioso de Minas Gerais.35 Este tipo de pedido
era reforçado pelo clero baiano, que não deixou de se pronunciar em defesa da tradição. O
monsenhor Solon Pereira, vigário do elitizado bairro da Vitória, falou em uma das suas
missas para o seu público, a "fina flôr da sociedade", sobre o mal causado pelos "exaggeros
da moda" à humanidade. Em tom de reprovação ele manifestou as suas idéias:

As modas actuaes, que corrompem o caracter, produzem outros malefícios, alem da
infelicitação dos lares e da degeneração dos bons costumes e da moral christã.

36

0 prelado, abalado com a "desnudez da moda atual" presenciada na sua Matriz, a Vitória,
continuava o seu sermão :

Com relação às modas hodiernas, não cesso de clamar contra o escandalo, que varias delias

dão á sociedade honesta e moralizada. Os usos indecentes tendem a abysmar o chamado

A Diário de Noticias, 25/01/1915, p. 7.
35A Tarde, 15/02/1916, p. 1.
36Bahia Ulustrada, Bahia, anno V, n° 37, abr. 1921.
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bello-sexo! Eu penso que as senhorâs devem se vestir regularmente, segundo as suas
posições sociaes e seus haveres, porque em todos os tempos as mulheres se ataviaram bem e
perfumavam e luxavam, finalmente, porém, ataviar-se bem, vestir-se bem, acompanhando os
usos, não é dar-se o escandalo das saias curtas até os joelhos, usar decotes indecentes e salçar
(sic) os tacões de mais do meio palmo de altura, usos indecorosos, que, segundo médicos
abalizados (...) tão repugnantes modas, trarão aos que delias usam, além de offensas a Deus
e á moral, varias moléstias corporaes que as inutilizarão(...).37

Para o monsenhor Pereira, a maior riqueza da mulher estava "em seu recato,
em o seu pundonor, virtudes essas, que as modas indecentes e immoraes as arrebatam,
sujeitando-as aos apôdos, às criticas pesadas e às irreverencias!".38 As idéias expressas pelo
vigário, aceitas ou contestadas pela comunidade, faziam parte do universo mental de uma
sociedade que resistia em aceitar a presença da mulher em público. A aparição feminina neste
espaço estava condicionada a uma série de requisitos, inclusive à vestimenta adequada para
cada local. Esta codificação social do espaço urbano não foi feita aíeatoriamente, mas seguia
normas ideais de conduta que cada sexo deveria obedecer. A Igreja, espaço de socialização
feminina, há muito tempo conquistado, era agora ocupado de maneira diversa, funcionando
como centro de exibicionismos. Isto perturbava a ordem do lugar, fazendo com que os
sermões fossem dedicados a todos, inclusive à "moça de família nobre". Incomodava ver "as
meninas educadas sob tão vergonhosas modas", apresentando-se "em público quasi núas!".39
As últimas palavras do discurso do monsenhor nos dão uma idéia do tipo de incômodo
causado pelas mudanças dos hábitos femininos naquele momento:

A Igreja censura pelo seu chefe, os prelados reclamam em pról das famílias em particular e
da sociedade em geral, mas parece tudo debalde! Tem-se olhos e não querem vêr, e ouvidos e

^ Idem, ibidem.
Idem, ibidem.
39Idem, ibidem.
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não querem ouvir! Seculo das luzes? Náo, seculo de trevas! Seculo de progresso? Não, seculo
de licenças! Que Deus venha pressuroso em nosso auxilio.40

Na década anterior, o escritor Guimarães Cova já havia duvidado do procedimento da
"mulher casada muito devota". Criticando a "beatice ridicula", ele comentava maliciosamente:

Na rua, em meio das grandes multidões, ou mesmo ajoelhada nos templos, em frente ao
confessionário, exhalando mysticismo e ás vezes hypocrisia, toma-se-ia impossível conhecela, pois rarissimas vezes ella não é arrastada á egreja senão por um capricho mundano em
que a vaidade predomina, como o de estrear um vestido, um chapéo, expôr uma joia, etc.41

Analisando o papel da mãe de família na sociedade, Maria Luisa Alves, com
um olhar severo sobre a conduta da mocidade feminina, estimulava uma educação voltada
para os bons costumes e para as normas do recato, onde as mães aconselhassem bem as suas
filhas, reprovando-as nos comportamentos considerados imorais. JPara ela, as jovens que
seguissem os "sabios conselhos" teriam "pudor em apresentar aos olhos do publico o collo
virginal, de usar modas que excitem a curiosidade e a tomem alvo das pilhérias dos
inconvenientes, ou das censuras francas ou tacitas dos ajuizados".42 Havia mesmo um receio
para com os modos da jovem que agora ocupava lugares públicos, participando de inúmeras
atividades na rua. Nos anos 10, um episódio ocorrido na Avenida Central no Rio de Janeiro,
envolvendo algumas moças cariocas, foi bem noticiado pela imprensa baiana. O artigo dizia
que a polícia precisou intervir em favor da segurança de algumas senhoritas que, vestidas com
"escandalosas saias", foram insistentemente perseguidas e "apupadas por populares". As

40Idem, ibidem.
41Guimarães Cova, op. cit., p. 67.
42Maria Luisa de Souza Alves, "A's mãis de familia". In A Paladina do Lar, Bahia, anno VI, n° 5, mai. 1915,
Bahia, p. 124.
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informações publicadas mostravam às jovens soteropolitanas os perigos deste procedimento
em público.43
O escritor Guimarães Cova também opinava sobre a melhor postura que a
mulher honesta deveria assumir, lembrando que os "excessos da moda" poderiam tomá-la
"ridicula ante os olhos dos maldizentes e curiosos que, sem lhe perdoarem o escandalo,
applicam-lhe o ferrête da critica e da censura e até das vaias, como tem acontecido nestes
últimos tempos".44 Em seu livro, Cova constrói um modelo idealizado da mulher honesta, no
seu papel de mãe e esposa, a partir de uma contraposição com a mulher pública, desonesta e
desonrada. Neste sentido, para o escritor, a aparência e as atitudes femininas no espaço da
rua eram de grande importância. A sua severidade ao julgar condições femininas tão HistintasJ
como a da mulher-esposa e da prostituta, revelava os seus compromissos com a sua categoria
social, bem como os seus preconceitos e hostilidade em relação às mulheres.

.

Outro aspecto causador de apreensão era o contato, mesmo que visual, entre
homens e mulheres em público. Uma matéria, em tom vigilante, denunciava a indiscrição dos
homens que ficavam à tarde como sentinelas, "à hora de maior movimento de passageiras, na
praça Castro Alves", a observar e namorar os "pés e artelhos femininos, entrevistos no
arregaçar obrigado da saia para a ascensão ao veículo".45 Parece que esta última prática foi
bastante comum em alguns trechos da cidade no início do século XX. A cronista Hildegardes
Vianna recorda que, naquele tempo, homens de várias idades e "sem preocupações maiores
na vida, ficavam nos pontos de parada dos transportes, assistindo à subida das passageiras, na

^ A Paladim do Lar, Bahia, anno II, n° 4, abr. 1911, p. 30. Em 1914, esta revista publicava uma crítica à
imoralidade das "modas actuaes" e do consequente comportamento das moças, lembrando a vergonha
passada por duas senhoritas cariocas vaiadas. O artigo lembrava os exageros também cometidos na nossa
cidade. Ver Judith, "Dansa-se". In A Paladim do Lar, Bahia, anno V, n° 9, set. 1914, p. 263.
44Guimarães Cova, op. cit., p. 16.
45K., "Mundanas e Sociais" (coluna), A Tarde, 05/11/1913, p. 3.
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esperança de ver um pedaço de perna feminina, 6om muita sorte um pouco além".46 O olhar
indiscreto dirigido por grupos de homens às donzelas era objeto de intensa censura no
período. Por certo, este comportamento macularia a honra feminina^ e igualaria as moças de
conceituadas famílias às prostitutas ou às mulheres desclassificadas socialmente.
v

-

Percebe-se como a sociedade determinava a honra de uma mulher a partir de

uma singular associação entre o decoro das atitudes na esfera pública e a sua aparência
externa, identificada no vestuário. Isto toma mais claro os propósitos de Guimarães Cova,
que escreveu um livro doutrinário para as futuras esposas das famílias tradicionais. Nele, o
autor mostra-se contráno a qualquer autonomia feminina, inclusive no campo da sexualidade.
Ao repreender os "trajes indecentes", ele estaria supostamente, controlando o desejo, a
volúpia e a sensualidade do sexo feminino. Definitivamente, o vestuário nãn deveria funcionar
como uma arma de sedução para as mulheres que tinham papéis sociais a cumprir Os ditos
trajes tinham, para ele, "origem entre afamadas cocotes que, adoptando uma vida licenciosa,
não coram em expôr suas fórmas aos olhares escandalisados do publico".47 Para Covas, uma
donzela era respeitada a partir da sua decência no vestir; não era preciso confundir elegância
com o exagero da moda, pois, a donzela não deveria,

escandalisar para attrahir olhares que vos cubicem e palavras que vos lisonjeiem. Os
excessos nos vestuarios e nos adornos que muitas mulheres estão empregando como meio de
conquistar corações, vão concorrendo poderosamente para barateial-as e corromper os
costumes sociaes.48
No geral, o que havia era uma sistemática preocupação com os movimentos e
as atitudes do sexo feminino no ambiente até então de domínio predominantemente

46Hildegardes Vianna, "A rua Chile". A Tarde, 18/09/1989.
47Guimarães Cova, op. cit., p. 17.
48 Idem, ibidem.
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masculino. Por isso, as mulheres eram vigiadas ào seu modo de trajar e de se comportar em
lugares estranhos, bem como iniciadas numa educação onde se priorizava as regras Ha<; boas
maneiras. Esta educação, feita informalmente na rua, nas festas, nos círculos de amizade, ia
aos poucos sendo desenvolvida junto às senhorinhas, fosse pelos seus familiares, homens da
Igreja, amigos ou parentes.
Os médicos também formulavam as suas impressões sobre as novidades da
condição feminina, dando conta dos avanços e dos prejuízos que a civilização vinha
acarretando. A ingerência do saber médico na família e, consequentemente, na vida da
mulher, já se constituía uma realidade desde a segunda metade do século XIX. Críticos do
enclausuramento exagerado e da vida sedentária das mulheres, os médicos defendiam mpHiYlac
terapêuticas que iam desde uma disciplina higiênica feita em casa, até a prescrição de passeios
ao ar livre e de exercícios físicos.49 Nota-se como os espaços privado e público foram sendo
pensados a partir de uma orientação referendada pela medicina social. A mulher, enquanto
alvo de investigação, deveria repensar os seus hábitos antigos de higiene, de saúde, de
vestimenta, a fim de melhor se integrar à nova sociedade. As críticas que foram surgindo
nesse período apontavam para uma preocupação com a apresentação saudável da mulher em
público.
Para o médico e escritor Afrânio Peixoto, era essencial aos seguidores da
moda respeitarem os preceitos da higiene. Segundo ele, muitos problemas de saúde decorriam
da inadaptação de algumas peças de roupa e acessórios, como era o caso dos "colletes
affkctivos que tantas fimcções e órgãos offendem, dos saltos desequilibrantes que deformam a
attitude, dos decotes indecentes que expõem ás fluxões de peito, pneumonia, pleurizes e

49Jurandir Freire Costa, op. cit., 79-151.
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tuberculoses".50 No início do século, o Dr. Sabino Pinho, em tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Bahia, condenava o uso indiscriminado do espartilho pelas mulheres. O
espartilho, colete que comprimia a cintura feminina deixando o corpo mais elegante e a
silhueta mais definida, foi uma peça largamente utilizada por senhorinhas e senhoras durante
todo o século XIX, e o seu uso ainda persistia no início do século seguinte, apesar das
inovações do vestuário feminino. Para Sabino Pinho, o acessório tão útil à moda, causava
inales irreparáveis ao organismo da mulher, como a deformação do esqueleto, dos órgãos, e
as alterações funcionais. Poderia ainda favorecer o aborto e dificultar a nutrição das usuárias.
Constatado o seu caráter nocivo, nada mais restava a fazer, exceto "proscrevel-o inteiramente
da vestimenta da mulher".5' O uso dessa peça, tão necessária à belezà feminina, foi objeto de
intensas discussões, principalmente porque depunha contra um dos "mandamentos da
hygiene", a saber, "vestir-se bem e deixar que o corpo tenha, com a liberdade dos
movimentos, o calor necessário que o preserve de toda a variação brusca da atmosphera".52
As modas deveriam caminhar pari passu com a saúde e higiene. Para a mulher
expor-se em público, era preciso tomar cuidados e precauções, bem como seguir certos
princípios que permitissem a sua devida inserção nesse novo espaço urbano, a fim de melhor
aproveitá-lo.

50Bahia Ulustrada, Bahia, anno V, n° 38, mai. 1921.
51João Sabino de Lima Pinho Filho, 0 espartilho e a mulher: as modificações anatomo physiologicas do
organismo da mulher tendo comofactor etiologico o abuso do espartilho: ligeiro estudo de contribuição à
hy&ene da mulher (Bahia, 1903). Esta tese inaugural apresentada na Faculdade de Medicina da Bahia tinha
como objetivo o indicado pelo seu sub-título.
52A Paladina do Lar, Bahia, anno II, n° 2, fev. 1911, p. 22.

159
5.2 Em tempo de festa: outras opções lúdicas na cidade
Como outra alternativa de socialização no espaço da rua, podemos ver o
segmento feminino participando ativamente das manifestações, comemorações públicas e
outras atividades ligadas ao lazer. Uma análise da presença das senhoras e senhorinhas nas
atividades festivas nos fornece subsídios para uma reflexão sobre o seu comportamento nesse
espaço social, bem como para evidenciar os códigos culturais em vigor na sociedade baiana
do período que estamos focalizando.
Ainda no fim do Império, vigorava o costume de se realizar festas no interior
das residências. Os bailes e as reuniões comemorativas de caráter privado tinham se difundido
inclusive como forma de estabelecer limites ao convívio de caráter festivo entre os diferentes
grupos sociais soteropolitanos. Naquela época, o espaço público não era visto nem concedido
como lugar de lazer e entretenimento para a mulher pertencente às camadas privilegiadas.
Guardados os devidos exageros contidos nas observações dos viajantes acerca da reclusão da
mulher baiana, concorda-se no geral que não eram muitas as motivações, inclusive lúdicas,
para que as mulheres saíssem às ruas. A retardada urbanização da cidade do Salvador
contribuiu bastante para essa situação. Muitos advogam que, até parte do século XIX, "os
únicos pontos de reunião da sociedade da Bahia, foram as igrejas, coros e locutórios".53A
saída para o culto nas igrejas e paróquias, e mesmo as constantes procissões, nessa terra de
intensa religiosidade, eram as grandes opções de contatos sociais para as mulheres. 0 teatro
também não deixou de se constituir num espaço de lazer para o público feminino. Muitas
companhias teatrais distraíram platéias seletas, primeiramente no teatro São João e depois no

^ Bahia de Outrora. Damas do Io e 2° Império. Mucamas das Casas Grandes, sinhás e sinhazinhas.
Prefeitura Municipal do Salvador. Sesquicentenário. Departamento de Cultura da SMEC, 1972.
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Polytheama Bahiano.54 O processo de modificação decorreu provavelmente da dinamização
da vida urbana na virada do século XX, que possibilitou uma variedade de situações para que
a mulher fosse à rua.
A evolução histórica de alguns festejos particularmente do carnaval, marca
bem as transformações dos costumes e, por conseguinte, a participação diferenciada dos
grupos sociais e sexuais na festa. Nos primeiros tempos da época republicana, os desfiles de
préstitos e de luxuosas pranchas e os disputados bailes nos clubes sociais já vinham
integrando as adolescentes, moças e senhoras às folias momescas realizadas em Salvador.
Longe dos jogos de entrudo, que inviabilizavam a participação com segurança do elemento
feminino na festa, o carnaval inaugurado oficialmente na penúltima década do século XIX
tinha uma feição civilizadora e disciplinar, que estimulou mais sistematicamente a presença de
mulheres e crianças, acompanhadas por seus familiares, nas brincadeiras. Era um carnaval
ordenado a partir de posturas municipais e policiais que tentavam controlar as manifestações
das camadas populares, inclusive os batuques dos negros africanos e o uso indiscriminado de
máscaras. Segundo Peter Fry, Sérgio Carrara & Ana Luiza Martins-Costa, propunha-se
estabelecer regras homogêneas de participação na festa a toda uma população, visando atingir
as diversidades culturais presentes na cidade.55
O carnaval organizado na República Velha foi aos poucos se afirmando em
oposição às velhas práticas associadas ao entrudo, definidas então como bárbaras e selvagens,
"uma brincadeira estúpida" que tinha como objetivo importunar as pessoas que transitavam

54Aninha Franco, O teatro na Bahia através da imprensa, sécido XX (Salvador, 1994), pp. 13-78.
55Peter Fry, Sérgio Carrara & Ana Luiza Martins-Costa, "Negros e brancos no carnaval da Velha República".
In João José Reis (org.), Escravidão e invenção da liberdade: estudo sobre o negro no Brasil (São Paulo,
1988), p. 259.
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pelas ruas da cidade, lançando sobre as mesmas líquidos e farinha.56 O entrudo havia sido
proibido oficialmente em 1853.57 Para a antiga cidade de Salvador, projetava-se agora uma
festa pública mais organizada, que pudesse ser partilhada por todos sob o signo de uma
emergente ordem pública, e que pudesse ainda ser prolongada para os setores médios e
abastados da sociedade nos clubes privados. Neste ponto, a influência européia é bem
marcante, haja visto a realização de inúmeros bailes carnavalescos com direito a batalha de
confetes e serpentinas nos clubes sociais, os desfiles de famílias inteiras em carros abertos
pelas ruas, os concursos e exibições de fantasias e máscaras, a apresentação de fanfarras
executando polcas e óperas. Era a recriação de um carnaval veneziano.58
A tentativa de oficializar a festa a partir de /uma organização prévia,
condicionando os lugares, as brincadeiras, os eventos e a participação de grupos sociais

56Antonio Vianna, Casos e coisas da Bahia (Salvador, 1984), pp. 48-50. Analisando o Entrudo na Bahia,
Mello Filho, Festas e tradições populares do Brasil (São Paulo/Belo Horizonte, 1979), pp. 90-95, vê esse
divertimento público como herança da antiga metrópole portuguesa que se generalizou por todo o país.
Mello Filho anotou, na descrição da festa na Bahia, a participação de grupos familiares e de amigos que se
avisavam "mutuamente que iriam brincar o entrudo". Todos estavam envolvidos na preparação das
"laranjinhas” e "limões-de-cheiro” que seriam atirados nas pessoas. As mulatas e negras escravas
auxiliavam as suas iaiás e senhoras nessa indústria caseira. Dos seus sobrados muitas famílias chegavam às
janelas, pedindo licença, quando o brinquedo se interrompia. Era oportunidade também para futuros
encontros de amor entre jovens. Não era à toa que os acadêmicos de medicina economizavam as suas
mesadas para comprarem as afamadas laranjinhas mercadejadas por vendeiras e cantadeiras das trovas
populares do entrudo. Para a folclorista Hildegardes Vianna, "Do entrudo ao carnaval na Bahia", Revista
Brasileira de Folclore, 13, set./dez. 1965, o entrudo era uma infeliz herança de tempos passados. Esse jogo,
que acontecia antes da Quaresma consistia em molhar os transeuntes com vários líquidos, provocando,

segundo Vianna, uma série de inconvenientes à comunidade, o que exigia a todo o momento a intervenção
da polícia nas ruas. Brigas e desentendimentos eram gerados no decorrer da brincadeira, fazendo com que
os jornais de Salvador junto com a polícia iniciassem uma campanha em favor de uma festa mais civilizada
e contrária ao velho entrudo. Diferentemente de Moraes Filho, Hildegardes Vianna descreve o entrudo como
uma prática violenta e nlo-civilizada, "um censurável costume" enraizado no ânimo do povo.
57Pierre Verger, Notícias da Bahia, 1850 (Salvador, 1981), p. 83.
58Alguns autores defendem a idéia da influência européia no carnaval brasileiro nesse período, ao lado das
influências orientais, indígenas e africanas. José Carlos Sebe, Carnaval, carnavais (São Paulo, 1986), pp.
34-37, citando Olga Von Simson e concordando com a sua periodização do carnaval no Brasil, define o
período de 1850 a 1920 como a fase de maior vigor do "carnaval veneziano ou burguês". O Rio de Janeiro,
no início do século, também organizou o seu carnaval à moda européia. No Rio, assim como em Salvador, a
forte influência da cultura negra nas ruas se fez presente através dos batuques, das rodas de samba e dos
cordões dos africanos e seus descendentes, exigindo, desta forma, a ação policial para que a proposta do
carnaval civilizado, entenda-se branco, triunfasse. Ver Rosa Maria Barboza de Araújo, op. cit., pp. 368-387.

162
distintos, foi iniciativa de alguns setores da cofhunidade baiana, notadamente da Igreja, da
Polícia e de homens da Imprensa, sobretudo o jornal Diário da Bahia. O repúdio às
desordens provocadas pelo entrudo tinha incentivado um carnaval mais ordeiro e pacífico, e
assim institucionalizado. Fazia-se necessário controlar a violência e as possíveis formas de
transgressão, que, segundo os promotores da festa, eram muito comuns em dia de alegria. Já
nos idos de 1880, antes mesmo da instauração da República, toda uma infra-estrutura já
estava sendo montada e apoiada por orgãos oficiais e pelo comércio, que importava fantasias
e alegorias para os seus seletos clientes. Assumindo um caráter "civilizado", as manifestações
momescas vão integrar as elites aos festejos da rua, garantindo segurança aos participantes.
As famílias passam assim a ter essa nova possibilidade de lazer. Seja como espectadora ou
como participante dos desfiles de clubes e agremiações sociais específicas, a exemplo dos
Fantoches da Euterpe e do Cruz Vermelha, as jovens senhoritas marcavam presença nas
ruas.59
Descrevendo os acontecimentos importantes da Bahia no início do século XX,
Hildegardes Viana relembra o carnaval temporã que ocorreu na cidade e que foi motivo de
muita polêmica. A cronista enfatiza o desfile da "primeira guarda de honra feminina
apresentada por um clube carnavalesco na Bahia", formada por "seis senhoras da melhor
sociedade montadas a cavalo".60 Os desfiles que exibiam pelas ruas do centro de Salvador a
beleza feminina, ressaltada em suas fantasias luxuosas, foram constantes nos dias de folia. O
préstito das famílias em carros abertos, ricamente decorados, constituía um cortejo, ponto
alto da festa, aonde "os automóveis levavam 2 horas para atravessar a Avenida Sete",

59O clube Euterpe era um dos poucos espaços aonde setores da elite se reuniam para promover as suas festas.
Era um lugar bastante conceituado e as festas por ele promovidas contavam com a presença da nata da
sociedade baiana.
“ Hildegardes Vianna, Breve notícia sobre acontecimentos na Bahia no início do século XX (Salvador,
1983), p. 9.
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tomando-se atração para o público espectador.61 Em 1914, em decorrência da ausência do
desfile dos grandes clubes carnavalescos, os "folguedos para a gente abonada se resumiu (sic)
em atravessar as alas dos pedestres em macios automóveis".62 Em 1916, um periódico
destacava enfaticamente a participação feminina nos auto-caminhões e pranchas que
animaram a festa naquele ano.63
Discutindo as diferenças entre o carnaval dos brancos e dos negros na Bahia,
Waldir Freitas Oliveira comenta como as elites brancas brincavam na festa, disputando com a
população negra "o domínio das ruas". Segundo o historiador, "os clubes carnavalescos de
elite se davam ao luxo (...) desde fins do século XIX, de sair às ruas, em cortejos, com carros
alegóricos e pessoas ricamente fantasiadas. (...) Ao som de dobrados executados por bandas
de música completas e de clarinadas. Nada de música popular. Acompanhados, às vezes, por
árias de operetas. E quanto às pessoas que desfilavam, montadas em cavalos soberbamente
ajaezados, ou nos carros citados, eram elas recrutadas nas classes alta e média da sociedade
baiana".64
O desfile do corso era o momento chic do carnaval. Durante os dias de alegria
uma extensa fila de automóveis passava pela avenida, com seus ocupantes exibindo trajes e
adereços luxuosos. Era a nota específica da participação de setores elitizados da Bahia. O
estilo burguês afirmava-se em detrimento de outros modos de vida. Nos anos de 1920, a
Bahia Illustrada registrava em suas páginas "o elevado numero de automoveis que tomaram

61Antonio Vianna, op. cit., p. 47.
62A Tarde. 27/02/1914, p. 1. Durante o carnaval deste período, e ainda por muito tempo, era comum as
pessoas se fantasiarem para esperar a passagem do cortejo ao longo da avenida. O desfile das famílias em
automóveis decorados era um momento de grande expectativa, assim como também a apresentação das
agremiações carnavalescas.
63Diário de Notícias. 06/03/1916, p. 2.
64Waldir Freitas Oliveira, "O Carnaval da Bahia". Revista Cultura, Brasília, ano 9, n° 33 (out./dez. 1979), pp.
78-79.
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parte no corso", divulgando os nomes das famílias e de algumas senhoritas participantes da
comemoração.65 A entusiasmada descrição do acontecimento naquele ano, publicada pelo
periódico, enaltecia o carnaval feito para e pela população mais abastada. Além de elogiar o
"serviço do policiamento da cidade", portanto, a estabilidade da ordem pública, exaltava o
desfile dos automóveis enfeitados e "tripulados por gentis senhorinhas e alegres rapazes"
ocorrido na "bem illuminada" Avenida Sete, e ainda, as recepções oferecidas pelos clubes a
sócios e convidados. O clube Euterpe, por exemplo, era o mais observado, pois lá esteve
presente "o que a Bahia tem de mais selecto na sua sociedade, notando-se a presença de
muitas exmas senhoras e senhorinhas", que fizeram uma festa onde "reinou a maior
cordialidade e alegria entre os convivas, fazendo-se animadas dansãs ao som de excellente
orchestra".66
O costume dos clubes carnavalescos de colocarem os seus carros alegóricos e
os seus foliões para desfilarem nas principais ruas da cidade fazia com que se acirrassem as
disputas entre eles, a propósito de qual havia organizado o melhor desfile. Cada grupo
carnavalesco preocupava-se em exibir as maiores novidades no maior luxo possível. É claro
que a competição ficava entre as agremiações mais ricas, embora outras de menor porte
também participassem do corso. O artigo "Momo nos festins bahianos", publicado numa
revista local, chamava a atenção para o esplendor dos "carros allegoricos" e do movimento da
cidade. Logo no "alvorar de momo na terra bahiana (...) a cidade ruidosa e mascarada acudiu
a população phantasiada e prazenteira, no engalanado das ruas, das praças, e das

65Bahia Illustrada, Bahia, anno IV, n° 27-28, fev./mar. 1920. Dentre os participantes do carnaval daquele
ano, tiveram seus nomes registrados por esta revista as famílias de: Manoel Luiz do Rego, Antonio Manso,
Mattos Souza, Pacheco de Oliveira, Antonio Muniz, Horacio Seabra, Costa Lino, Barretto de Araújo, Cesar
Cabral, Raul Gordilho, Carlos Lefevre, Pedro Sá, Carlos Costa Pinto, Sabach Cohim, Bernardo Pinto de
Almeida Castro, Gonçalves Tourinho, Aristides Maltez, José Gama Costa Santos, Anselmo de Carvalho e
outras. Nessa ocasião muitas senhorinhas foram saudadas pela revista por apresentarem belas fantasias.
66idem, ibidem.
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habitações".67 A festa nunca deixava de inclui/o elemento feminino, sempre presente nesse
momento de socialização e às vezes o principal responsável pelo desempenho do grupo que
representava. Notícia sobre um desfile afirma:

O éxito do Innocentes em Progresso, com a intelligencia e gosto de seus pares, com o apoio
valioso da graça feminina, para o galanteio e adorno de seu estandarte, e de seus carros (...)
foi seguro, unico.68

Malgrado a visão estereotipada que destacava a mulher como peça
ornamental, objeto de olhares curiosos em todo o evento, a presença feminina se fazia ativa,
no sentido de demarcar um lugar não só no espaço físico da rua, mas na própria sociedade; o
que ampliava o seu lazer, estimulando os novos prazeres da vida ufbana. Redefinia-se então
uma série de condutas e padrões sexuais. Os interesses e desejos que promoveram a
conquista de novos direitos, inclusive o de participação na festa por parte da mulher, estão
necessariamente relacionados à emergência dos novos códigos culturais na sociedade baiana
da Primeira República. O olhar dos que viveram naquele momento nos dá conta dessas
mudanças que o tempo solidificou. Amélia Rodrigues, em conferência sobre o carnaval,
realizada em março de 1915, criticava os abusos e desregramentos cometidos por essa festa
pagã na Bahia. O alvo das críticas eram os pais de família denominados de permissivos, e
todos os homens e mulheres que contribuíam de alguma forma para a dissolução dos
costumes. No embalo das "loucuras pagans" e no "fogo-fatuo do menor prazer", as senhoritas
baianas — caracterizadas como "anjos da familia", "lirios alvíssimos do jardim da honra, da
virtude, do decoro bahiano" — que brincavam e se envolviam no cotidiano do "tresloucado"
festejo, eram mal vistas pela escritora:

67Bahia Alustrada, Bahia, v. 3. n° 16, mar. 1919, p. 3.
68Idem, ibidem.
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E puzeram nariguetas, vestiram pyjamfas e dominos, subiram ás pranchas enfeitadas, d'onde
a luz electrica jorrava... e andaram a cidade toda, envoltas no riso carnavalesco, algumas
delias dansando na prancha, dansando o maxixe, a dansa immoral das mulheres sem brio...
e voltaram alta noite gritando... niveladas com aquellas desgraçadas da rua, com quem ellas,
em dia algum, se nivelam jamais. Nunca, nesta cidade, uma moça honesta pisou o paúl
nojento do carnaval. Só as mulheres que Baudelaire chamou «flores do mal» queriam para si
esse privilegio tristíssimo.69

A leitura que Amélia Rodrigues faz sobre a participação feminina constitui
evidência da discriminação relacionada aos valores que tanto lhe interessava preservar.
Quando se referia às danças imorais das "senhoritas gentis", buscava ressaltar, através de um
ética cristã moralizante que tinha na escritora a sua representante maior aqui na Bahia, a idéia
de honra e decência familiar. A mulher, considerada elemento centfãl na coesão da família,
deveria resguardar-se para as funções sociais mais importantes e menos vis. O lado
regenerador da mulher deveria aflorar em detrimento das práticas de desvario. Como símbolo
das grandes virtudes e exemplo para a educação dos seus filhos, não caberia às senhoras ou
senhoritas, mães ou futuras mães, o envolvimento exagerado e sem limites em tais situações.
O divertimento das mulheres era algo salutar. Inadimissível, porém, para a conferencista, era
a maneira como o mesmo se processava.
As críticas eram muitas, e às vezes soavam num tom saudosista. Amélia
Rodrigues, juntamente com as integrantes da ação social da Igreja Católica, defendia formas
de entretenimento mais austeros, mais condizentes com o status das mulheres da elite e dos
setores médios da cidade. No que se refere às festas momescas, incentivava-se em primeiro
lugar a adoção de hábitos civilizados na maneira de se fazer a comemoração. Preconizava-se

69Amélia Rodrigues, "0 Carnaval" (Conferência pronunciada pela presidente da "Liga Catholica das senhoras
Brasileiras" D. Amélia Rodrigues, no salão dos Vicentinos á Mouraria, em 28 de março de 1915) (datil.).
Este texto encontra-se na biblioteca do Instituto Feminino da Bahia, no arquivo de Amélia Rodrigues, numa
caixa denominada "Série Produção Intelectual/Impressos".
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um carnaval baseado no modelo europeu, visto como o mais adequado. O estilo de carnaval
desejado seria um revival das antigas tradições aristocráticas:

"Nos primeiros tempos do carnaval bahiano, quando a inspiração da arte lhe dava cunho
mais nobre, o esplendor do seu luxo lhe evitava a queda na lama pôdre, se bem que, para a
bolsa dos pobres, fosse muitas vezes tentação e desastre. Não preciso lembrar-vos a belleza
dos clubs riquíssimos, nem os carros maravilhosos, feéricos, arrebatadores, nem o applauso
estrondante, os vivas e acclamações do povo enthusiasmado. Mais tudo isso passou. Foi a
edade de ouro do carnaval fino, elegante, capaz de attrahir olhares educados. Depois... os
tempos ficaram máos; faltaram recursos, a arte escondeu-se atraz dos bastidores e no palco
das ruas appareceu o carnaval pífio, descortez, desrespeitador de tudo e de todos. A imprensa
bahiana muitas vezes o confessou".70

Era na sua feição organizada, educada e policiada, que a festa deveria integrar
a mulher. Nada de máscaras, festejos temporãos ou micarêmes (festas fora do período
camavelesco oficial), arruaças em grupos, danças consideradas lascivas e vulgares, fantasias
inadequadas, brincadeiras que ridicularizassem os símbolos cristãos. O discurso difundido
pela Liga das Senhoras clamava à adesão à causa por todos aqueles que fossem a favor da
ordem e dos costumes e contra a "profligação de abusos". Pelos seus objetivos originais, as
comemorações de Momo já incomodavam alguns grupos de católicos praticantes em
Salvador. A exibição feminina em público, sem nenhum tipo de restrição, se configurava
como algo desabonador tanto para o olhar masculino como para o feminino. A própria
Amélia Rodrigues indignou-se com a notícia de que uma jovem devota teria utilizado o hábito
capuchinho como fantasia para ir se divertir em um baile, constatando inconformada até onde

70Idem, ibidem, p. 7. Amélia Rodrigues proferiu a conferência em 1915, período da Primeira Grande Guerra
Mundial, momento de abalo nas economias de vários países. A retração dos investimentos financeiros no
carnaval baiano, particularmente nas agremiações e clubes sociais dependentes de recursos privados e das
contribuição dos seus sócios, se reflete na diminuição do luxo e do glamour nos desfiles e préstitos. Após
essa conjuntura desfavorável, o carnaval descrito como europeu recupera-se e continua a acontecer
juntamente com as outras manifestações ligadas à cultura negra.
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tinha descido a "tolerancia bahiana".71 Um informe publicado pelo Jornal de Notícias, na
Bahia, que dava conta de senhoritas cariocas vestidas de gigoletes, também não deixou de
afrontar os rigores da moralidade baiana.
A festa, tanto no seu lado público como no privado, não deixava na prática de
permitir às mulheres uma socialização mais livre. O discurso normatizador que objetivava
definir as ações e atitudes femininas no momento informal das suas vidas, do seu lazer, das
suas horas de entretenimento, não vingou em sua totalidade. As prescrições pedagógicas mais
comuns não funcionavam bem nos dias de folia. O costume de dançar, por exemplo, permitiu
às mulheres brancas a apropriação de uma variedade de ritmos e passos considerados
transgressores, advindos da cultura africana e das camadas populares. Não foi apenas a Liga
das Senhoras Católicas que chamou atenção para a "imoralidade" da dança do maxixe,
utilizada amplamente pelas senhorinhas dos grupos dominantes entre os fins do século XIX e
início do XX. O discurso oficial que valorizava uma cultura de raízes brancas e européias
encontrava um forte obstáculo na vigência das práticas culturais dos negros e mestiços da
cidade, no pluriculturalismo baiano e nas trocas simbólicas promovidas por patrimônios
culturais distintos.72
Não foram poucas as ocasiões em que as mulheres, durante a realização do
carnaval nas ruas e nos espaços privados, se envolveram em danças e brincadeiras
consideradas como desrespeitosas. Partilhando de outras referências culturais, elas se
apropriaram de gestos e ritmos populares que não eram considerados adequados ao seu
status social. Durante o Império, o lundu, dança de origem africana, já havia se transformado
e invadido os salões da aristocracia, contagiando desse modo os segmentos elevados da

71Idem, ibidem.
72Peter Fry, Sérgio Carrara & Ana Luiza Martins-Costa, op. cit., pp. 260-263.
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sociedade. Descrevendo as reuniões festivas nas resiÜências das grandes famílias baianas,
Wanderley Pinho confirmava no passado a presença daquele ritmo. O lundu se
descaracterizava no momento em que deixava de lado a sua coreografia insinuante e sensual e
se modificava em lundu-canção, um modelo menos escandaloso para os grupos de jovens que
o praticavam. Na perspectiva das classes dominantes, só suprimindo a dimensão erótica
inerente ao lundu dos negros o mesmo poderia ser incorporado ao universo cultural dos
brancos.73 Agora, nas festas de clube e nos bailes de rua do período republicano, o maxixe,
segundo alguns estudiosos a primeira dança genuinamente brasileira, fazia a sua aparição no
carnaval dos ricos, trazendo de volta os passos e evoluções sensuais do lundu.74
Nas comemorações carnavalescas de 1919, os jornais de Salvador anunciavam
o maxixe, o tango e o ”one-stepps" como os ritmos preferidos daquele ano.75 Era
principalmente contra o maxixe, que estimulava a sensualidade e a voluptuosidade dos seus
participantes, que se voltavam inúmeras críticas. Muitos pais, preocupados com a reputação
das mulheres de sua casa, aumentavam o olhar vigilante nos dias de diversão. Buscava-se
reprimir a participação das moças de família em determinados bailes públicos, aonde esse
ritmo corria solto. Separá-las das negras e mestiças, das mulheres públicas (as prostitutas) e
de homens aproveitadores de donzelas e oportunistas de plantão era a lógica de segregação
social que norteava a ocupação do espaço da rua pelas moças de família de bem. Contudo, ao
que parece, as casas de espetáculos e os clubes que tinham como sócios e convidados
integrantes das classes sociais elevadas promoviam em seus concorridos bailes as danças da

7j Waldenyr Caldas, Iniciação à Músicapopular brasileira (São Paulo, 1985), pp. 8-14.
74Idem, ibidem, pp. 14-19. Ver também Peter Burke, Cultura popular na Idade Moderna (São Paulo, 1989),
p. 87. No estudo das interações entre a cultura popular e a cultura erudita, Burke analisa a apropriação das
danças do campesinato pela nobreza da época, mostrando o quanto as festas das cortes tinham origens
populares.
75Carnaval/Salvador. Série documentos culturais. Documento n° 6, org. e redação Jorge Manoel da Costa
Machado. Seção "Flagrantes do Carnaval Baiano". DIPLAN/GEPLAN/BAHIATURSA.
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moda, incluindo o maxixe, na apresentação de suaá orquestras. O Polytheama Bahiano,
reduto dos acadêmicos, o Euterpe e o Baiano de Tênis, clubes elitizados, trouxeram para as
suas dependências, em dias de bailes os folguedos, as mascaradas e os ritmos de origens
populares. Em uma reportagem sobre o uso do maxixe em bailes familiares no Rio de Janeiro
e as reprovações que a referida dança vinha recebendo, uma revista baiana procurava
assinalar o quanto o ritmo já era nacionalmente utilizado pelas elites e como seria inútil
qualquer tentativa de aboli-lo das festas nos grandes centros.76
Esses bailes continuaram a acontecer durante toda a República, recrutando,
entre a sua clientela, um número substancial de adeptas. Só em uma noite de momo, a Revista
Bahia Mustrada registrava no Clube Caixeral uma "reunião selecta dé mais de duzentas
senhorinhas".77 Cada vez mais as mulheres ampliavam quantitativa e qualitativamente as suas
experiências no ambiente urbano.
Por mais que se quisesse limitar e disciplinar o uso dos espaços público e
privado, no carnaval da República Velha, estabelecendo parâmetros e códigos de condutas
para homens e mulheres, não se logrou obter grande êxito nesse sentido. As senhorinhas das
boas famílias festejaram nas ruas e nos clubes o carnaval que mais lhes agradava. Utilizaram
as ocasiões de entretenimento para vivenciar encontros e romances. Não deixaram também de
cantar e dançar à moda dos populares. A festa indubitavelmente funcionou como um meio
para que elas ampliassem sua inserção no universo da cidade.

76Revista Bahia Miistrada, Bahia, v. 2, n° 8,jul. 1918, p. 70.
77Revista Bahia Mustrada, Bahia, v. 3., n° 16, mar. 1919, p. 3.

C onclusão

Vasculhar o passado com o intuito de refletir sobre as experiências do presente
é o grande móvel do trabalho daqueles que se dedicam à pesquisa histórica. Foi partindo de
inúmeras preocupações acerca dos papéis sociais que as mulheres de determinadas classes
desempenham na atualidade, e das possíveis e variadas relações que se constroem entre os
gêneros, que procuramos revisitar a sociedade baiana dos inícios do período republicano.
Historicizar práticas, rever condutas e posições, repensar os discursos das e
sobre as mulheres de setores abastados da hierarquizada sociedade baiana, entre finais do
século XEX e as primeiras décadas do século XX, foi o que procuramos realizar no presente
estudo. Fez-se necessário trazer à tona as múltiplas vivências desse grupo social, mulheres
jovens e adultas que, apesar de pertecerem às classes economicamente dominantes, tiveram as
suas vidas ocultadas por estereótipos e mitos, e vivenciaram uma série de restrições
preconceitosas. Estavam à margem da narrativa historiográfica oficial. Quando lembradas,
apenas se enfatizava sua submissão e sua passividade, tidas como naturais. Vitimizá-las foi o
melhor meio de promover a sua exclusão.

A investigação do envolvimento do grupo feminino em aprendizados
informais no âmbito da casa, num primeiro instante, e depois no crescente processo de
escolarização formal em instituições diversas, iluminou alguns dos procedimentos educativos,
vigentes naquele momento, para se educar desigualmente o sexo feminino. Essas práticas
eram respaldadas nos ideais pedagógicos em voga no imaginário republicano, que viam com
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reservas a instrução da mulher. O projeto de escolarização das parcelas elitizadas, de um
modo geral, não proporcionou às mulheres uma profissionalização ampla, nem mesmo uma
emancipação política, garantias já em curso em outros países. Contudo, o acesso à escola e o
exercício de certas profissões, mesmo que de forma limitada, prepararam o terreno para as
futuras conquistas, bem como para um contínuo rompimento com a mentalidade e os
costumes da época imperial. Permitiram também ao elemento feminino uma maior
socialização, ao possibilitar-lhe uma participação cada vez mais intensa no espaço extradoméstico.
A documentação por nós pesquisada mostrou o quanto a mulher no período
estudado, era idealizada nas suas funções, tomadas naturais, de mãe e esposa, identidade essa
criada por um mundo que se aburguesava cada vez mais. Os discursos teóricos e as
orientações práticas da educação formal ou informal conformavam-se ao exercício dos papéis
sociais considerados mais significativos no contexto estudado. Apesar do primado da
reprodução ainda confirmar o espaço doméstico como referência básica para as vivências
femininas — enquanto o espaço público, supostamente palco de lutas, decisões, política e
produção, era associado à figura do homem — as mulheres aos poucos assumiam novos
comportamentos e posturas numa sociedade que se modernizava sob o novo regime
republicano.
0

conjunto de cartas escritas pelo médico Lino Coutinho no século XIX

evidencia a lógica de discriminação dos sexos e de separação rígida das esferas. 0 manml
moralista de Guimarães Cova, escrito no começo do século XX, para as noivas e mães de
família, e as memórias da escritora Anna Bittencourt, a partir de perspectivas distintas,
também legitimavam os papéis tradicionais designados às mulheres brancas da elite
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soteropolitana. Os vários artigos publicados' pela imprensa da Primeira República por
intelectuais diversos, inclusive mulheres, veiculavam concepções e valores acerca desse
mundo feminino. Opinava-se sobre os costumes e comportamentos que as mulheres deveriam
ter no seu meio social.
Mas foi outra parte do corpus documental investigado que nos revelou flashes
distintos da cultura feminina, mostrando uma outra dimensão da participação das mulheres
dos setores medianos e abastados na história da Bahia. Ao seu modo, e cercadas por limites
definidos, essas mulheres não seguiram completamente os projetos institucionais guiados pela
lógica masculina do poder. Muitas delas construíram os seus caminhos, criando canais de
inserção em atividades e espaços que lhes eram anteriormente vetados. Um exemplo disso foi
sua participação nas campanhas de cunho filantrópico, comprovada pelos jornais e revistas
que circularam no período. De igual modo, o horizonte da sua socialização foi ampliado
através de inúmeras atividades festivas de caráter público, como os bazares, os chás
dançantes, as inaugurações de lojas, os passeios vespertinos e o carnaval. Num contexto de
redefinições das fronteiras da casa e da rua, os papéis de gênero se reelaboravam a todo
instante.
Ao procurar compreender as experiências dessas mulheres, percebemos como
as identidades são construídas, e como os papéis de gênero são refeitos de acordo com as
relações que se estabelecem entre homens e mulheres. É por conta disso que a posição da
mulher — nesse período de transição do século XIX para o século XX, que grosso modo
corresponde à lenta passagem de uma sociedade senhorial a uma sociedade burguesa — não
nos pareceu em nada fixa e imutável, muito pelo contrário, mostrou-se relativamente
dinâmica. Ao mesmo tempo em que vislumbrávamos uma condição feminina determinada por
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um projeto de sociedade pautado na supremacia masculina, víamos as mulheres criando
novos espaços e alternativas a essa configuração de poder.
Nossa percepção acerca desse momento tão pleno de tensões entre diferentes
tendências é reflexo da leitura que fizemos dos documentos, testemunhos nunca
completamente objetivos e fiéis à realidade pesquisada. De qualquer forma, a verdade
absoluta é o que menos interessa no momento. A aproximação com o passado e a
"reconstituição" de algumas imagens femininas por si só já nos basta, pelo simples motivo de
recuperar para os denominados "excluídos" o direito de participarem da História. Lançar
olhares sobre o passado, procurando interpretar as diferentes experiências dos indivíduos em
sociedade, constitue hoje um dos caminhos preferenciais para que outros sujeitos saiam das
margens da história e construam eles próprios o seu direito à cidadania e à uma convivência
mais igual.
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