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“O primeiro grande ato de rebeldia das 

mulheres foi o de querer ler, e o 

segundo, o de aprender a ler. Porque ler 

é saber” (Christine de Pizan, Livro das 

três virtudes, 1405). 

 

“Sonhe.  

Tenha até pesadelos, 

se necessário for, mas sonhe. ” 

Patrícia Galvão (Pagu).
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PROTAGONISMO FEMININO EM TERRAS DE CORONÉIS: MULHERES 

EM RESISTÊNCIA 

RESUMO 

O presente trabalho é a análise sobre a atuação de três mulheres que, por sua formação 

intelectual, ocuparam lugar de destaque no estado de Goiás no início do século XX. Tem 

lugar o pioneirismo de Eurídice Natal, a primeira mulher a presidir a Academia de Letras 

em Goiás, em 1904; Leodegária de Jesus, a primeira mulher e a primeira mulher negra a 

publicar um livro de poesias, Corôa de Lyrios, em 1906; e Rosa Santarém Godinho, 

pioneira no ensino superior, que pela primeira vez no estado obteve dois cursos de nível 

superior, e foi a primeira mulher a se formar na Academia de Direito em Goiás, em 1908. 

Essas mulheres merecem destaque, pois, embora estivessem inseridas numa sociedade 

marcada por uma matriz de poder masculino-cis-hetero-patriarcal-coronelista, 

conseguiram rasurar esse padrão e se destacar. O objetivo deste estudo é entender e 

discutir as estratégias sociodiscursivas pelas quais a Tríade Feminina da Cultura Goiana 

conseguiu quebrar paradigmas, se destacar, em Goiás, durante “a República dos coronéis” 

(CAMPOS, 2015). Com isso, a discussão desenvolvida, neste trabalho, poderá contribuir 

com o entendimento do feminismo em Goiás. A materialidade empírica evidenciadora 

das discussões são fontes documentais (documentos históricos) e fontes bibliográficas 

(publicações). O estudo dessas fontes foi orientado pelo Paradigma Indiciário Semiótico, 

de Carlo Ginzburg (1989), sob uma perspectiva interpretativa. A interpretação e discussão 

dos resultados tem como sustentação teórica os pressupostos de Fernando Báez (2010); 

Enrique Dussel (1993); Maurice Halbwachs (2011) e Moritz Lamberg (1896) para 

discorrer sobre o período histórico, que, por sua vez, dialoga com a história e coronelismo 

de Goiás com Luís Palacín (2001); Francisco Itami Campos (2015); Célia Coutinho Seixo 

de Brito (1974) e August Saint Hilaire (1937). Acerca do patriarcado e coronelismo, nos 

debruçamos em Gerda Lerner (2019) e Heleieth Iara Bongiovani Saffioti (1990). Sobre o 

feminismo, o estudo se ancora em bell Hooks (2019); Grada Kilomba (2019); Gayatri 

Spivak (1995); Maria Amélia de Almeida Teles (1993) e Maria Lugones (2020). Diante 

desses diálogos teóricos, portanto, espera-se entender de que modo as mulheres 

conseguiram criar fissuras no contexto opressor no qual viviam e mostraram caminhos 

para o pioneirismo feminino no estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: Protagonismo feminino. Patriarcado. Coronelismo em Goiás.  
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FEMALE PROTAGONISM IN COLONEL LANDS: WOMEN IN RESISTANCE 

ABSTRACT 

The present work is the analysis of the performance of three women who, due to their 

intellectual formation, occupied a prominent place in the state of Goiás at the beginning 

of the 20th century. The pioneering work of Eurídice Natal, the first woman to preside at 

the Academia de Letras in Goiás, in 1904, takes place; Leodegária de Jesus, the first 

woman and the first black woman to publish a book of poetry, Corôa de Lyrios, in 1906; 

and Rosa Santarém Godinho, a pioneer in higher education, who for the first time in the 

state took two higher education courses, and was the first woman to graduate from the 

Law Academy in Goiás, in 1908. These women deserve to be highlighted, because, even 

though they were inserted in a society marked by a masculine-cis-hetero-patriarchal-

coronelist power matrix, they managed to erase this pattern and stand out. The objective 

of this study is to understand and discuss the socio-discursive strategies by which the 

Triad Feminina da Cultura Goiana managed to break paradigms, stand out in Goiás, 

during “the Republic of the colonels” (CAMPOS, 2015). With that, the discussion 

developed in this work can contribute to the understanding of feminism in Goiás. The 

evidential empirical materiality of the discussions are documentary sources (historical 

documents) and bibliographic sources (publications). The study of these sources was 

guided by Carlo Ginzburg's Paradigm Indicative Semiotic (1989), under an interpretive 

perspective. The interpretation and discussion of the results has as theoretical support the 

assumptions of Fernando Báez (2010); Enrique Dussel (1993); Maurice Halbwachs 

(2011) and Moritz Lamberg (1896) to discuss the historical period, which, in turn, 

dialogues with the history and coronelismo of Goiás with Luís Palacín (2001); Francisco 

Itami Campos (2015); Célia Coutinho Seixo de Brito (1974) and August Saint Hilaire 

(1937). About patriarchy and coronelismo, we look at Gerda Lerner (2019) and Heleieth 

Iara Bongiovani Saffioti (1990). On feminism, the study is based on Bell Hooks (2019); 

Grada Kilomba (2019); Gayatri Spivak (1995); Maria Amélia de Almeida Teles (1993) 

and Maria Lugones (2020). Given these theoretical dialogues, therefore, it is expected to 

understand how women managed to create fissures in the oppressive context in which 

they lived and showed paths for pioneering women in the state of Goiás. 

 

Keywords: Female protagonism. Patriarchy. Coronelismo in Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

Na América Latina, houve um deliberado processo de memoricídio engendrado 

pelas grandes nações colonizadoras europeias: Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, 

França, bem como, posteriormente, pelos Estados Unidos. Esse processo, por sua vez, 

incluiu ainda outras formas de silenciamento de vozes e provocou também etnocídio, 

transculturação e genocídio. Tão bem articulado quanto esse processo na América Latina 

foi o padrão colonial eurocêntrico que foi produzido e reproduzido no Brasil, por meio 

do tripé estruturante Estado/Igreja/Educação que, até o presente, ainda nos assombra. 

A formação identitária do Brasil tem como um de seus moldes a interpretação 

dos estudos de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1995). O autor discorre 

sobre a concepção do “homem cordial”, conceito que pressupõe um modelo estrutural 

sobre as formações sociais e discursivas que envolvem instituições como a da família, por 

exemplo. Atentando-se ao “cordial”, que vem do latim cordialis, seu significado refere-

se àquele relativo ao coração. Portanto, pode-se inferir que a leitura da cordialidade de 

Sérgio Buarque, comumente presente no brasileiro, não é a do sujeito educado ou 

generoso, em si, mas é amparada a uma ideia da impulsividade, que acompanha um certo 

sentimentalismo.  

No entanto, tal sentimentalismo carrega consigo uma estrutura que retoma a 

ideia de um nacionalismo que tem como processo histórico uma posse violenta do espaço 

e do ser por meio da linguagem, um molde que remete a um padrão patriarcal, sexista e 

excludente próprio do “macho” que se entende possuidor-provedor-mantenedor do outro. 

Trata-se de uma concepção produzida pelo colonialismo e reproduzida pela colonialidade 

do poder, um padrão que subalterniza o outro em prol de uma estrutura que impõe dogmas 

e doutrinas aos dominados. 

Jessé de Souza (2019), em A Elite do Atraso da Escravidão a Bolsonaro, faz 

uma análise aprofundada ao clássico de Sérgio Buarque e o desmistifica, entendendo que 

o aspecto desse nacionalismo e o “homem cordial” possuem uma conotação eivada de 

tudo que é “desfavorável”: a emotividade que animaliza e o torna mais primitivo, o caráter 

personalista que o afasta dos princípios da honestidade e pressupõe à corrupção, afeito ao 

“jeitinho brasileiro”  porque se entende “inferior” àquilo que vem de fora, de seus “donos 
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colonizadores”, que representam o puro, superior, honesto e divino. É o chamado 

“complexo de vira-lata”1.  

Levando em considerações essas explanações iniciais, torna-se importante 

entender os pilares que constituíram a formação sociopolítica e cultural brasileira, visto 

que eles nos possibilitam compreender de onde partimos e para onde iremos, com as bases 

nessas estruturas de poder das quais os sujeitos estão inseridos. As concepções de Sérgio 

Buarque (1995), que foram a interpretação oficial do Brasil e ainda atendem com sucesso 

às elites brasileiras, não passaram de uma medida totalizadora para dar legitimidade à 

dominação oligárquica, transvestida de crítica social.  

Com suas percepções, perpetuou-se, em meio ao contexto social, o paradigma do 

“homem cordial”, invisibilizando os conflitos reais existentes no Brasil. A questão da 

hierarquia social não foi enfrentada em Raízes do Brasil, limitou-se a demonizar o Estado, 

sem tocar na supremacia branca hegemônica. Dessa forma, foi possível entender que a 

luta das classes por privilégios e distinções foi a estratégia que possibilitou à classe 

dominante, uma interpretação crítica errônea, que logrou construir alianças e preconceitos 

que esclarecem, melhor que qualquer outra coisa, o padrão histórico que se repete nas 

lutas políticas do Brasil moderno. 

Sobre o assunto, Dussel (1993), a partir do começo da história da América 

Latina, em 1492, ano marco para a origem da modernidade, adverte o que de verdade 

representou esse momento: não o descobrimento, mas sim o encobrimento do “Outro”, e 

juntamente com esse “encobrir”, não o conceito perfeito do encontro de dois mundos, 

mas o seu contrário. Este se configura como o marcador do processo perverso que a 

modernidade fez nascer com o “eu-rocentrismo” e, com isso, ele quis dizer que na Europa 

estava o olhar legitimador, o “Eu”, o centro do mundo, e no resto do mundo recém 

descoberto, havia o ilegítimo, aqueles que sempre seriam os “Outros”, mesmo que 

civilizados. 

Decorre desse processo, o delineamento dos principais partícipes do mundo que 

viria a ser conquistado, e assim o pensamento do “outro” instalou-se para designar as 

 
1 O homem cordial é a concepção do brasileiro como vira-lata, ou seja, como conjunto de negatividades: 

emotivo, primitivo, personalista e, portanto, essencialmente desonesto e corrupto. A elite de proprietários 

pode manipular melhor o povo se ele não tem autoestima e já se vê como inferior moralmente e sem valor. 

O suposto “homem cordial”, inferior e desonesto, deve ser tornado, então, pelo mercado e pelos seus donos, 

um homem tão democrático, produtivo, puro e honesto quanto os americanos, o exemplo de “homem-

divino” para Sérgio Buarque e para a esmagadora maioria dos brasileiros, intelectuais ou não (SOUZA, 

2019, p. 210). 
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periferias, todos aqueles que não integravam o “eu-rocêntrico” eram deixados às margens 

e, portanto, poderiam ser não só conquistados, como destituídos de suas histórias, 

memórias e direitos (DUSSEL, 1993). 

Nessa estrutura social, quando falamos em legitimidade do outro, estamos 

falando de olhares e pressupostos verticalizados que colocam o soberano acima do 

dominado, logo, também incidindo sobre as mulheres. As mulheres que, dentro da história 

da colonização brasileira e da estrutura de colonialidade do poder sempre foram 

consideradas à margem da sociedade e objetificadas como “propriedades masculinas”, 

perfizeram e ainda perfazem um papel de “ilegitimidade” quando colocadas em 

comparação ao homem. 

Nessa lógica perversa, há uma dicotomia de poder na qual o homem está em 

posição de superioridade à mulher, e aqui, pode ser percebido o quanto ainda é difícil 

promover uma discussão sobre protagonismo feminino quando entendo que o meu 

próprio imaginário e subjetividade estão atravessados pela ideia da “superioridade 

androcêntrica”. Mesmo tentando argumentar sobre o lugar das mulheres, promovendo-as 

a uma posição de destaque, sem perceber, somos sucumbidas novamente para o lugar 

secundário e periférico que os homens nos mantiveram. Tal visão, só demonstra o quanto 

ainda precisamos discutir e debater a temática do protagonismo feminino para que o lugar 

das mulheres seja de fato ressaltado, o que justifica a feitura deste trabalho. 

A preponderância do poder masculino, por assim ser, destaca-se como um dado 

de grande relevância social sendo um padrão repetitivo que se manteve ao longo da 

história do mundo e constituiu-se no modelo de colonialidade2 presente na língua e na 

sociedade brasileira. 

Maria Lugones (2020), socióloga e feminista argentina, partindo de Quijano, 

entende que a colonialidade não se refere apenas à questão racial. É uma visão do mundo 

hegemônico cis-hetero-patriarcal-opressor que determinou o lugar de existência de 

determinados corpos e o da mulher é um desses. O fenômeno é algo muito maior, na 

medida em que sendo um dos “eixos do sistema de poder”, ele “atravessa o controle do 

acesso ao sexo, a autoridade coletiva, o trabalho e a subjetividade/intersubjetividade”, e 

 
2 O conceito de colonialidade na América Latina é apresentado pelo peruano Aníbal Quijano. Por ele, um 

dos novos padrões de poder foi o estabelecimento da ideia de raça como fator de diferenciação das 

identidades sociais, utilizada para legitimar o processo da colonização e dominação dos povos europeus 

sobre os povos latino-americanos. Segundo o autor peruano, o sentido moderno de raça, utilizado para 

classificação dos seres humanos, não tinha uso até a colonização americana. Foi a partir da América que 

começou a distinção entre pessoas e suas diferenças fenotípicas, relacionando-se então, as diferenças entre 

colonizadores e colonizados (QUIJANO, 2009). 
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principalmente, invade a produção de conhecimento partindo dessas relações 

intersubjetivas. Assim, “toda forma de controle do sexo, da subjetividade, da autoridade 

e do trabalho existe em conexão com a colonialidade” (LUGONES, 2020). 

A mulher, dentro da história produzida por uma matriz eurocêntrica, foi 

silenciada e, não apenas, figura uma história feita pelo “outro” que, não necessariamente, 

é dela. Essa história, por assim ser, reservou para as mulheres uma lógica de subserviência 

e de subalternidade frente ao que o homem representava para a sociedade. Nessa 

perspectiva é que aquelas que foram denominadas “mulheres” sempre representaram o 

“outro” e foram marcadas pelo gênero. Daí o conceito “tornar-se mulher”, de Beauvoir, 

ser um ato simbólico representativo que ainda provoca alto risco e perigo ao existir 

feminino. Dentro desse envolto, tem-se ainda a falácia androcêntrica, que é incorporada 

em todos os constructos mentais da civilização ocidental, não pode ser retificada apenas 

com a “adição de mulheres” (LERNER, 2020), afinal, a civilização foi heteroconstruída 

à base de violência física, sexual contra as mulheres e pelo seu apagamento.  

Para efeito dos estudos que aqui serão engendrados, alguns conceitos centrais 

são importantes para a contextualização do trabalho. Conceitos como o androcentrismo, 

que se liga intimamente com o patriarcado. O mundo com a visão androcêntrica, é aquele 

em que o centro de todas coisas é o homem, como figura masculina, por isso estar tão 

intimamente interligado com o patriarcado. Por sua vez, os “patriarcas” sempre 

representaram dentro da sociedade, situação de poder, e, depois para as feministas, o 

sistema patriarcal representou a opressão sobre as mulheres vindas do homem-

heterossexual. A situação se torna complexa, porque as mulheres brancas, sobretudo as 

de elite, se beneficiam do patriarcado, e são essas mulheres que lideram o feminismo, um 

feminismo liberal, branco e de elite, que faz alianças com o patriarcado e dele não 

consegue se desvincular, porque é beneficiária dele, por isso, continua sustentando a 

supremacia do homem. 

É preciso, quando se vislumbra o trabalho, ter ciência de que a mulher foi 

relegada e a ela foram relegados diversos direitos. Por isso, este estudo, para refletir sobre 

esse silenciamento e apagamento, visto que um olhar diferenciado permite perceber as 

amarras da colonialidade e promover as rasuras necessárias. Ou seja, a história que vigora 

nos manuais oficiais é fundamentada por uma visão eurocêntrica que promove/promoveu 

o “desaparecimento” histórico do gênero feminino. Deste modo, é importante o 

enfrentamento à matriz de poder, exigindo o reconhecimento desses corpos que foram 

subjugados pela colonialidade, como assevera Tânia Ferreira Rezende, em seu artigo A 



   

21 
 

semiótica dos corpos na literatura goiana: o corpo negro de Leodegária de Jesus 

(REZENDE, 2018). 

Atentemos ao fato de que a proposta temática deste trabalho é emergir a 

importância de três mulheres protagonistas – Eurídice Natal, Leodegária de Jesus e Rosa 

Santarém Godinho – e, mais uma vez, com o cuidado para não cair no perigo de uma 

história única que tenda ao modus operandis eurocêntrico. Ressalto que não se trata de 

analisar a mulher, mas de verificar como a mulher foi vista por essa matriz de poder e 

inserida (ou não) na História. Dentro desse percurso, potencializa-se a vida e obra dessas 

três protagonistas como forma de rasurar a colonialidade que se instaurou em seus corpos. 

A questão que levantamos é que não basta aceitarmos uma mera inclusão das 

mulheres nos espaços sociais, tal qual temos visto, uma percepção unilateral e com uma 

carga semântica sexista e eurocêntrica, mas sim questionar tal visão e proporcionar a (re) 

construção de toda uma estrutura social patriarcal que nos permita restaurar suas 

memórias e assim promover enfrentamentos necessários, a começar deste trabalho. 

A marcação dos corpos das mulheres pelo patriarcado, ancorado na 

colonialidade/modernidade, é a combinação da violência e da sedução, do mito da família 

e do amor, o que Márcia Tiburi entende ser possível ressignificar por meio do feminismo, 

e às mulheres brancas a colonização e civilidade veio com nome de “ideologia do amor e 

devoção à família” (TIBURI, 2019). No entanto, para além dessa visão é preciso 

compreender que mulheres brancas e mulheres negras sofrem e sofreram preconceitos em 

diferentes escalas e proporções. 

Se observamos com maior criticidade, se à mulher branca foi concebido o 

silêncio, mas a permanência em determinados espaços discursivos, às mulheres negras 

foi dada a mordaça, a “máscara do silenciamento”, que representa ainda hoje o projeto 

colonial como um todo (KILOMBA, 2019). Os enfrentamentos os quais problematizamos 

voltam-se, portanto, principalmente para uma estrutura social que advém da colonialidade 

e que concebe as mulheres reduzidas, aos seus modos, às questões da maternidade, à 

manutenção da família e as diferenças entre as mulheres, brancas e negras, e suas funções 

na sociedade. Há, portanto, um discurso patriarcal e misógino que constrói narrativas que 

envolvem as relações de gênero e reforçam papéis para as mulheres conforme a 

necessidade do homem. 

A mulher em tempos coloniais não foi talhada para ser protagonista das ações 

diárias, mas apenas para ser objeto, incapacitada e emudecida desde seu nascimento. Este 

cenário representa um passado que manteve como ideia de família patriarcal o padrão das 
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ligações matrimoniais em que as mulheres brancas são as procriadoras dos herdeiros 

oficiais, e as mulheres negras são as que representaram um Brasil que ainda, 

culturalmente, persiste. 

No Brasil, ainda com tantas regiões distintas e, tendo diferentes formações, a 

multidiversidade não indica mudança cultural, visto que o patriarcado presente no país é 

uma das formas de manutenção de poder do homem, que tomam como base a 

colonialidade do poder. Por isso, ao mesmo tempo que se faz necessária a compreensão 

das construções sociais entre o homem e a mulher, que influenciam o exercício das 

coletividades na formação do Brasil, é preciso perceber como essa coletividade, a seu 

modo, foi construída historicamente por um padrão hegemônico de poder do masculino 

sobre o feminino. 

Em Goiás, tal padrão foi marcadamente por uma formação coronelista 

(CAMPOS, 2015). Nesse contexto, rememora-se que o estado de Goiás foi marcado pela 

exploração de bandeirantes, marcada pela violência contra os grupos subalternizados pela 

diferença colonial: mulheres, negros, indígenas, pobres, dentre outros.  

Foi justamente esse modo de exploração que promoveu, na história das 

mulheres, o silenciamento de vozes e a exclusão de corpos. Contudo, é necessário 

compreender que o silenciamento não significa que essas vozes não produziram 

conhecimento, mas sim que não foram validadas, independentemente do que se 

propusessem a fazer. Eram vozes que não ecoavam, pois, emudecidas, não conseguiam 

força frente à colonialidade. Assim, abrindo espaços nos confins dos sertões goianos, 

tecendo sonhos, seja através dos mais variados conhecimentos e saberes: literatura, 

educação, imprensa, direito, as pioneiras femininas deixaram os registros de suas 

resistências pelas existências que tiveram.  

Pelas fissuras que as protagonistas tentaram abrir, produziram discursos político-

emancipatórios e mostraram sua voz. Numa região erma, em terras de coronéis, 

considerada um lugar de “beirada” de um mundo periférico, onde dominavam famílias 

oligárquicas em revezamento, as protagonistas femininas ocuparam com honradez seus 

espaços de poder. 

O que aconteceu em Goiás é a explicitação do machismo estrutural histórico, 

que culminou num sistema próprio regional que é o coronelismo. A partir dessa estrutura 

social, os papéis determinados entre homens e mulheres permitem uma vida privada 

atravessada pela violência, evidenciada nos casos de agressão e mortes femininas que 

crescem exponencialmente ainda no século XXI. Tal situação se percebe pelo aumento 
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de 25% nos homicídios de mulheres brasileiras por arma de fogo dentro das residências, 

no período de 2013 a 2018, segundo o Atlas da Violência de 2020 (IPEA), e ainda, pelo 

indicativo de que as mortes dentro dos lares aumentaram 8,3%, o que vem nos demonstrar 

que houve um crescimento de feminicídios, não estando as mulheres goianas fora desta 

equação de horror. 

A discussão sobre o protagonismo feminino goiano, situado nas duas primeiras 

décadas do século XX, representa, por si, enfrentar o memoricídio e o apagamento da 

existência das mulheres na história de Goiás. Para isso, serão interpretadas as formas pelas 

quais três mulheres abriram seus caminhos no tempo-espaço dos coronéis tentou provocar 

rachaduras, com o objetivo de entender suas estratégias de enfrentamento ao patriarcado 

coronelista goiano. Conforme dito, serão estudadas as trajetórias político-intelectuais de 

três mulheres goianas: Eurídice Natal, Leodegária de Jesus e Rosa Santarém Godinho, 

nesta discussão, denominadas de a “Tríade Feminina da Cultura Goiana”. 

Na semiótica cultural de Goiás, essa Tríade Feminina, na virada do século XIX 

para o século XX, provocou rachaduras na estrutura opressora coronelista do estado: 

Eurídice Natal, a primeira mulher a presidir a Academia de Letras e Artes de Goiás, em 

1904; Leodegária de Jesus, a primeira mulher negra a publicar um livro de poesias em 

Goiás, Corôa de Lyrios, em 1906; e Rosa Santarém Godinho, a primeira mulher a 

ingressar na Academia de Direito em Goiás, em 1906, além de obter dois diplomas de 

ensino superior. 

O objetivo deste estudo é entender e discutir as estratégias sociodiscursivas pelas 

quais a Tríade Feminina da Cultura Goiana conseguiu quebrar paradigmas e se destacar, 

em Goiás, durante “a República dos coronéis” (CAMPOS, 2015).  

O campo transdisciplinar da Sociolinguística contribuiu com a pesquisa, por 

abordar a linguagem e a sociedade em diálogo com outros campos do conhecimento. Este 

trabalho busca interpretar documentos históricos que possibilitam o entendimento das 

táticas da Tríade Feminina da Cultura Goiana para provocar as rasuras no sistema 

opressor da sociedade goiana. Para a realização desta pesquisa, a perspectiva do 

historiador italiano Carlo Ginzburg evidencia os pormenores dos fatos, detalhamentos 

que não são observados pelo historiador tradicional, e que uma vez que sejam bem 

interpretados, podem fornecer grandes contribuições como fontes históricas. 

Quanto à sua estrutura, esta dissertação está organizada como segue. No capítulo 

“Percurso metodológico e o contexto histórico que envolve o problema de pesquisa” será 

apresentado o contexto histórico que pavimentará os estudos que envolvem o problema 
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de pesquisa e o percurso metodológico adotado. Em “Memória pela história e a 

colonialidade no discurso sobre mulheres” será apresentada memória pela História e o 

discurso sobre as mulheres com interface na colonialidade. Também o olhar da História, 

e a memória que é contada, que não passou pela perspectiva feminina. Em seguida, no 

capítulo intitulado “Do protagonismo feminino” serão abordados os temas sobre o 

protagonismo feminino e sobre feminismo. Neste capítulo, inicialmente será apresentado 

um panorama sobre o protagonismo feminino na história. Mulheres que foram 

representativas e deixaram um legado para o feminismo. Em seguida, no capítulo 

seguinte, será tratado o protagonismo feminino goiano, individualmente, tomando como 

base a Tríade Feminina da Cultura Goiana: Eurídice Natal, Leodegária de Jesus e Rosa 

Santarém Godinho. 
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1. PERCURSO METODOLÓGICO E O CONTEXTO HISTÓRICO QUE 

ENVOLVE O PROBLEMA DE PESQUISA 

Esta pesquisa se configura como documental e bibliográfica. Por assim ser, 

foram buscadas fontes documentais (primárias) e fontes bibliográficas (secundárias), 

além da revisão de literatura sobre o tema. Vale lembrar que enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza de uma intersecção e diálogo entre materiais já publicados e que, 

a seu modo, podem convergir ou divergir abordagens e pressupostos teóricos; a pesquisa 

documental nos permite encontrar indícios ainda não explorados ou que não foram 

perceptíveis, ao menos pela perspectiva aqui proposta. 

1.1 Percurso Metodológico-Epistêmico 

Dentro dessa perspectiva metodológica, toma-se, primeiro, que a 

sociolinguística, área desta pesquisa, é interdisciplinar e dialoga com diferentes campos 

dos saberes, possibilitando na sua totalidade, uma percepção ampla das relações que a 

linguagem estabelece com a história e sociedade. Logo, nessa relação, é que podemos 

refletir sobre como os contextos sociais criam estruturas históricas que, por sua vez, 

promovem a manutenção de padrões de colonialidade pela linguagem, como é a questão 

de gênero. A interdisciplinaridade torna-se importante ao presente estudo visto suas 

relações entre gênero, linguagem e sociedade. O entrelaçamento entre a memória, a 

História e a Sociolinguística contribuíram para a pesquisa, porque possibilitaram o 

reconhecimento de um contexto social vivenciado pelas mulheres protagonistas e 

também seus” lugares” no mundo.  

A interdisciplinaridade desta pesquisa, portanto, perpassa pela interpretação de 

documentos que provam como as mulheres foram apagadas. Ressalta-se que a mulher é 

o cerne deste estudo, e nele ela precisa ter sua “voz”, saindo daquele lugar de 

“objetificação”. A análise é justamente para promover uma postura através da pesquisa, 

diante da construção do conhecimento, que possa ao menos desestabilizar a matriz de 

poder colonial. Assim, os documentos existentes sobre aquelas mulheres e o que elas 

produziram, bem como as produções feitas sobre elas terem sido o foco para esse trabalho. 

O conhecimento da linguística associado à antropologia (como ciência que 

estuda o “ser humano” e a Humanidade em todas as suas dimensões); à filosofia (como o 

estudo do conhecimento, que busca a construção de saberes e valores, a partir da razão); 

à história (como estudo do conhecimento obtido a partir da investigação dos fatos e 
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objetos) e à sociologia (como ciência que estuda as relações sociais, a sociedade e seus 

padrões de comportamento) são fundamentais para a compreensão do estudo acerca do 

protagonismo feminino. Sua necessidade decorre, pois: 

No fundo, estamos a passar de um esquema arborescente, em que havia 

uma raiz, um tronco cartesiano que se elevava, majestoso, acima de nós, 

que se dividia em ramos e pequenos galhos dos quais saíam vários e 

suculentos frutos, todos ligados por uma espécie de harmoniosa e 

fecunda hierarquia e a avançar para um modelo em rede, em 

complexíssima constelação, em que deixa de haver hierarquias, 

ligações privilegiadas: por exemplo, nas ciências cognitivas, qual é a 

ciência fundamental? (POMBO, 2008, p. 32). 

Trata-se de uma pesquisa que não propõe sistematizar o que é a mulher ou definir 

um único conceito para as questões de gênero, mas sim de perceber as mulheres em 

contextos variados e como essas mulheres dialogaram e resistiram a ponto de provocarem 

rasuras na lógica patriarcal da sociedade coronelista goiana.  

Acerca do feminismo, a filósofa Sandra Harding (1987, p.186) reconheceu as 

chamadas “epistemologias transacionais” e o empirismo feminista implica que o sexismo 

e o androcentrismo poderiam ser eliminados dos resultados da investigação, se os 

cientistas simplesmente seguissem de forma mais rigorosa e cuidadosa os métodos 

existentes e as normas da pesquisa. 

Corroborando com essa concepção, bell Hooks (2018, p 25) afirma que 

“feministas são formadas, não nascem feministas”. Se as mulheres goianas hoje têm uma 

maior consciência feminista, talvez isso se justifique pela formação e conhecimento que 

foram adquirindo ao longo do tempo, além da necessidade de mudança do cenário social, 

que sempre lhes impôs limitações. A tríade feminina estudada, porém, viveu num 

contexto social em que se desconhecia as noções de conscientização feminista ou teorias 

visionárias antissexistas. 

A mudança na vida das mulheres só poderá se consolidar com a resistência a 

toda forma de manutenção da dominação masculina-cis-patriarcal. Nesse sentido, bell 

Hooks adverte: 

Embora as teóricas do feminismo estejam conscientes da necessidade 

de desenvolver ideias e análises que abarquem um grande número de 

experiências e que sirvam para unificar e não para gerar polarizações, 

esse tipo de teoria é complexo e sua formação é lenta. Em sua 

constituição mais visionária, irá emergir daqueles indivíduos que 

possuam um conhecimento tanto da margem quanto do centro 

(HOOKS, 2019, p.24). 
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No cenário em que o patriarcado determina quais os sujeitos sociais dominantes, 

faz-se necessário falar de feminismos. É importante, portanto, trazer à baila as discussões 

do masculino e feminino da obra de Beauvoir. Segundo a autora, há sempre uma questão 

dicotômica de dependência da mulher frente ao homem. Assim, destaca a Beauvoir: 

A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades", diz 

Aristóteles. "Devemos considerar o caráter das mulheres como 

sofrendo de certa deficiência natural". E Sto. Tomás, depois dele, 

decreta que a mulher é um homem incompleto, um ser "ocasional". É o 

que simboliza a história do Gênese em que Eva aparece como extraída, 

segundo Bossuet, de um "osso supranumerário" de Adão. A 

humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas 

relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. "A mulher, 

o ser relativo...", diz Michelet. E é por isso que Benda afirma em 

Rapport d'Uriel: "O corpo do homem tem um sentido em si, abstração 

feita da mulher, ao passo que este parece destituído de significação se 

não se evoca o macho... O homem é pensável sem a mulher. Ela não, 

sem o homem". Ela não é senão o que o homem decide que seja; daí 

dizer-se o "sexo" para dizer que ela se apresenta diante do macho como 

um ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, logo ela o é absolutamente. A 

mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este 

em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem 

é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro (BEAUVOIR, 1970, p.10). 

A partir da visão aristotélica da inferioridade biológica das mulheres e até de sua 

definição como “machos mutilados”, a história tem sido pródiga em inúmeros teóricos 

que se dizem capazes de dizer sobre a incapacidade das mulheres, das suas deficiências 

ou da falta de algo que as torne homens, porque em um mundo androcêntrico, ser mulher 

é ser mutilada, e ser homem é ser validado. Com O Segundo Sexo, a conclusão importante 

a que chegou Beauvoir foi a de que não é possível ser mulher a partir do decreto dos 

homens, mas o olhar da mulher precisa ser para si mesma. A importância de Beauvoir 

representou um avanço para o feminismo porque chamou a atenção das mulheres para 

uma construção social de suas feminilidades. 

Eis o padrão sexista ditado pelo falo e tratado na obra de Freud (1924), quando 

disse que "a distinção morfológica está fadada a encontrar expressão em diferenças no 

desenvolvimento psíquico. A anatomia é o destino'" (p. 197). Dessa forma, o homem 

existiria como ser independente. A mulher não existiria sem ser “objeto” do macho. É o 

padrão da coisificação da mulher. Ela é o objeto da sociedade patriarcal. Acerca do 

patriarcado: 

Calcula-se que o homem haja estabelecido seu domínio sobre a mulher 

há cerca de seis milênios. São múltiplos os planos da existência 

cotidiana em que se observa esta dominação. Um nível extremamente 
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significativo deste fenômeno diz respeito ao poder político. Em termos 

muito simples, isto quer dizer que os homens tomam as grandes 

decisões que afetam a vida de um povo. (SAFFIOTI, 1990, p. 47). 

A cultura judaico-cristã foi a implantada pelo colonizador que exercia o controle 

social do colonizado também pelo controle sexual, mantendo a ideologia da família 

patriarcal, a tríade da sociedade perfeita: Estado, Igreja, Civilização, que deveria ser 

preservada e, dessa forma, se manteria o controle da metrópole. 

Nas relações sociais dentro do sistema patriarcal, os homens sempre saem como 

os grandes beneficiários, uma vez que as mulheres são dominadas e tratadas como 

objetos. Vale ressaltar que há, ainda, uma diferenciação entre mulheres brancas e negras, 

pois enquanto estas se tornam um objeto sexualizado e de corpo “marcado para o pecado”, 

aquelas são o exemplo de mulher “bela, recatada e do lar”. Dito isso é que se construiu 

estereótipos que subjugam os “tipos” de mulheres. Em síntese, existem mulheres para 

sexo e mulheres para se casar. 

E como funcionava o matrimônio? Os casados desenvolviam, de 

maneira geral, tarefas específicas. Cada qual tinha um papel a 

desempenhar diante do outro. Os maridos deviam se mostrar 

dominadores, voluntariosos no exercício da vontade patriarcal, 

insensíveis e egoístas. As mulheres, por sua vez, apresentavam-se como 

fiéis, submissas, recolhidas. Sua tarefa mais importante era a 

procriação. É provável que os homens tratassem suas mulheres como 

máquinas de fazer filhos, submetidas às relações sexuais mecânicas e 

despidas de expressões de afeto. Basta pensar na facilidade com que 

eram infectadas por doenças venéreas, nos múltiplos partos, na vida 

arriscada de reprodutoras. A obediência da esposa era lei. (PRIORE, 

2017, p. 45)  

Portanto, para a mulher branca, o matrimônio representava, dentro dessa lógica, 

uma “vitória”, visto que para as mulheres negras, a dominação masculina tinha outra 

conotação mais violenta e mais odiosa: 

Os convites diretos para a fornicação são feitos predominantemente às 

negras e pardas, fossem elas escravas ou forras. Afinal, a misoginia 

racista da sociedade colonial classificava as mulheres não brancas como 

fáceis, alvos naturais de investidas sexuais, com quem se podia ir direto 

ao assunto sem causar melindres. Gilberto Freyre chamou a atenção 

para o papel sexual desempenhado por essas mulheres, reproduzindo o 

ditado popular: “Branca para casar, mulata para foder e negra para 

trabalhar. (PRIORE, 2017, p. 46)  

Ao mesmo tempo odiadas e desejadas, as mulheres negras serviam para ajudar 

na sustentação da sociedade patriarcal, seja pela manutenção das famílias, com as “amas 

de leite”, seja pelas mulheres que serviam como amantes aos homens brancos casados, 
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isso sem mencionar a força de trabalho que era a todo tempo explorada inesgotavelmente. 

Às mulheres brancas cabia o papel reprodutivo e figurativo das mães e educadoras, as 

chamadas “rainhas do lar”. Sob os pilares coloniais a sociedade brasileira se edificou, e 

sob o patriarcado e sua manutenção: 

Homens, como um grupo, são quem mais se beneficiaram e se 

beneficiam do patriarcado, do pressuposto de que são superiores às 

mulheres e deveriam nos controlar. Mas esses benefícios tinham um 

preço. Em troca de todas as delícias que os homens recebem do 

patriarcado, é exigido que dominem as mulheres, que nos explorem e 

oprimam, fazendo uso de violência, se precisarem, para manter o 

patriarcado intacto. (HOOKS, 2018, p.13). 

As violências engendradas contra a mulher sempre foram de todas as naturezas. 

Violência, física, psicológica, mas principalmente a simbólica. A perversidade da 

dominação masculina se faz nas relações de poder de forma não explícita, e a própria 

dominada participa do processo de dominação e o alimenta sem perceber que assim o faz: 

Sempre vi a dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, 

resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência 

suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 

conhecimento, ou, mais precisamente do desconhecimento, do 

reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. (BOURDIEU, 

2012, p.7-8). 

Um diálogo que cabe com o proposto por Bourdieu (2003) está em Pateman 

(1988) que reinterpreta as relações de poder e as discussões geradas pelos contratos 

sociais da sociedade. A autora realizou uma interessante investigação quando questiona 

a sujeição feminina e analisa os aspectos históricos do patriarcado. Há, nas obras de 

Pateman (1988), uma denúncia de existência de naturalização do atual sistema no qual 

exclui a mulher da sociedade e mantém um sistema de exploração entre dominante e 

dominado. Ela promove, assim, uma ressignificação importante para a teoria política e 

um acréscimo relevante para esta pesquisa, pois traz uma vertente do feminismo dentro 

de uma concepção que dialoga com as autoras já propostas.  

A luta contra a opressão sexista é, portanto, uma luta política e não atinge apenas 

as mulheres, disto decorre a importância do movimento feminista, por representar uma 

construção social mais igualitária e democrática, capaz de promover mudanças de 

comportamento entre as mulheres e uma maior conscientização dos homens. É essencial 

que se desenvolva uma perspectiva que alargue o campo de atuação da teoria feminista 
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contemporânea. Assim, podemos entender que o passado é importante para compreender 

não apenas a transição social, mas também os discursos, as relações entre dominante e 

dominado que se fizeram presentes. 

A falsa ideia de a universalização da categoria de mulheres serem oprimidas de 

maneira igualitária em sua opressão é entendida como agressiva e violenta. A suposta 

“padronização da opressão” tem como perspectiva a classificação de mulher branca, 

heterossexual, classe média, urbanizada. Não basta perceber a mulher em seu lugar de 

fala, mas há a necessidade de se abrir espaço para o lugar da escuta, num feminismo 

dialógico que possa promover o encontro de lutas (TIBURI, 2019). 

Tanto nos séculos passados quanto na contemporaneidade, o que nos une como 

mulheres é a opressão do sexismo institucionalizado e a falsa ideia de que existe uma 

sororidade feminista que em tese seria o elo entre todas as mulheres. Infelizmente, saber 

o que realmente se nomina e denomina de “sororidade feminista”, como traduzem as 

teorias, é entender o sentido de justiça social, de solidariedade e de desconstrução das 

injustiças do patriarcado. Optemos pela ampliação ao pedirmos licença à Vilma Piedade 

para trazer a dororidade para o trabalho: “precisamos da dor que se transforma em 

potência” (PIEDADE, 2018).  

A escolha das três protagonistas estudadas, mulheres goianas do início do século 

XX, se motivou pela admiração. Percebi que cada uma das mulheres representavam um 

avanço para o feminismo, diante do pioneirismo individual e coletivo de cada uma delas 

para o feminismo goiano. Eurídice Natal conseguiu ser presidenta aos 19 anos da 

Academia de Letras de Goiás e também sua fundadora, fato que me chamou a atenção, 

por tratar-se do ano de 1904. Leodegária de Jesus foi o meu “caso de amor” maior, mesmo 

não tendo lugar para tanto, percebi naquela poetisa negra de tanta riqueza humana e 

literária um motivo para pesquisa. Ela havia escrito e publicado um livro de poesias, 

sendo uma mulher negra, no ano de 1906, ainda com 17 anos incompletos. Tal feito foi o 

início para continuar nas buscas por conhecer quem era Leodegária de Jesus, e que sem 

dúvida, uma das mulheres mais admiráveis que já tive notícia. Rosa Santarém Godinho, 

o que nos aproximou foi o mundo jurídico, que ela buscou como primeira mulher a 

ingressar na Academia de Direito e se tornar bacharela em 1908. Sendo graduada em 

Direito e conhecendo esse meio, pude admirar seu interesse e quis aprofundar meus 

estudos para compreender como se deu o seu protagonismo. 

A motivação para o trabalho foi pesquisar sobre o pioneirismo das mulheres 

goianas do início do século XX. Mulheres que lutaram para romper barreiras, construir 
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rasuras num tempo em que não era possível grandes realizações porque eram os tempos 

áureos dos coronéis. Muitas outras mulheres poderiam ter sido escolhidas para representar 

o protagonismo feminino goiano, porém, a escolha se deveu pelo critério daquelas que 

“abriram caminhos”, das que foram as precursoras em tudo que fizeram em suas vidas, 

independentemente dos resultados que obtiveram depois das conquistas realizadas.  

Por isso, para entender a realidade daquelas mulheres e do mundo feminino, 

procurei dialogar com a intelectualidade feminina. Mulheres como Perrot (2005,2019), 

Priore (2017,2020), Robles (2019) e Lugones (2020) para tratar da história das mulheres, 

possibilitando uma reflexão sobre a história única contada pela versão androcêntrica; para 

a discussão do feminismo e dos lugares de onde as protagonistas falaram, Beauvoir 

(1970), Spivak (2014), Hooks (2018,2019), Kilomba (2019) e Teles (1993).  

Para o presente trabalho documentos históricos foram matérias de interpretação. 

Entre as fontes de pesquisa: jornais “Semanário Official” de Goyaz, período de 1895 a 

1910, pertencentes ao acervo da Biblioteca Nacional Digital e o “Semanario Official” de 

1904 e de 1906, no acervo da Casa Civil do estado de Goiás; “A Matutina Meiapontense” 

de  Meia Ponte (Pirenópolis), números 98 e 115 do ano de 1830, na Biblioteca Nacional 

Digital; Anuário da AFLAG 1970 e Anuário da AFLAG 1973-1974, encontráveis na 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás; documentos oficiais de Leodegária de 

Jesus, como o “requerimento e certidão do exame de português” que consta no livro Lavra 

dos Goiases III (Denófrio, 2019) e de acervos pessoais, como fotografias tiradas na cidade 

de Goiás, na Casa de Leodegária de Jesus e na Faculdade de Direito da UFG. As pesquisas 

foram feitas tanto na cidade de Goiânia, (Casa Civil do estado de Goiás, Academia Goiana 

de Letras, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Faculdade de Direito da UFG, 

e Faculdade de Letras da UFG), quanto na cidade de Goiás (museus históricos), e nos, 

acervos da Biblioteca Nacional Digital.  

Como procedimento metodológico, o Paradigma Indiciário de Carlo Inzburg, 

para interpretar todas as minúcias e detalhamentos que foram descartados pelas análises 

oficiais dos documentos já anteriormente estudados por outros autores, e para interpretar 

os documentos ainda não interpretados, que deixaram de ser mencionados. Por essa 

perspectiva metodológica foi possível perceber como os “detalhes” dos documentos 

pesquisados foram negligenciados por uma determinada matriz de poder e, assim, feita a 

manutenção desse mesmo poder. Detalhes percebidos, por exemplo, no “discurso de 

Colemar Natal e Silva” acerca de Eurídice Natal, ou ainda nos “Semanarios Officiais” de 

1904, que trata da tentativa de ingresso de Leodegária de Jesus no curso de Direito, ou 
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também nos vários “Semanarios Officiais”, de 1895 a 1910, que trazem um traçado sobre 

a vida de Rosa Santarém Godinho. 

Na documentação analisada, foi possível detectar o “peso” do poder emanado do 

homem branco-cis-hetero e aristocrata, que pretende continuar no comando da sociedade 

patriarcal-coronelista, e o papel de suas mulheres brancas, subjugadas pelo contexto, mas 

ainda assim, beneficiárias dessa matriz. Tal manutenção dessa metodologia, portanto, é 

uma forma de interpretar os documentos e neles perceber como certas relações de poder 

se presentificam por meio da linguagem. 

 

1.2 Lóci de enunciação do problema de pesquisa e as mulheres protagonistas da 

pesquisa 

Falar de mulher sendo mulher impede qualquer distanciamento, exige a 

sororidade que nos une a todas pelas feridas do machismo e da misoginia, ainda que nem 

todas sejamos feridas pelo racismo. O lugar de onde eu falo é o da mulher branca, 

atravessada por vários privilégios, que cresceu sem perceber que fazia parte de um bem 

engendrado sistema hegemônico, que mantém emudecidas e subalternizadas as minorias 

pela colonialidade. Envolta nessa estrutura social, existe uma mulher que percebeu como 

as estruturas criam imaginários sociais distorcidos e que moldam a sociedade, 

perpetuando preconceitos e, a todo momento, precisei me atentar para as armadilhas que 

educação elitista branca me legou.  

Assim, tanto a trajetória de vida e o trabalho da pesquisadora, quanto as 

trajetórias de vida das mulheres que participam por meio de suas narrativas que insurgem 

dos documentos, neste trabalho, são realidades concretas, marcadas pelas diferenças que 

as constituem. Somos mulheres de um mundo de multiplicidades, com perspectivas 

diversas, em que cada uma representa sua influência social e sua força no enfrentamento 

às opressões dentro das relações de poder. 

Nessa linha epistemológica de ampliação das epistemes, o feminismo negro 

avança ainda mais nas problematizações sobre as opressões de gênero. Por isso, peço 

licença à feminista negra Vilma Piedade e me valho de sua percepção da “dororidade”, 

como aquele lugar em que todas as mulheres, pretas, brancas, indígenas e pardas, possam 

se encontrar e se perceberem acolhidas no afeto, para que, a partir da dor, segue a autora, 

possamos todas nos tornarmos potência para a luta (PIEDADE, 2018). 
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Com esta pesquisa, então, desejo evitar a continuidade do silenciamento e do 

apagamento de mulheres e suas memórias, bem como possibilitar e potencializar espaços 

para que surjam mais mulheres e mais vozes de várias origens e segmentos, 

protagonizando seus destinos e suas histórias. Que todas nós possamos dialogar por um 

feminismo engajado na luta contra o sexismo e opressão, para uma sociedade solidária e 

inclusiva. 

A visão originária do europeu era a da fragilidade feminina, a da fêmea como 

“objeto” de uso para procriação do homem basicamente. Esta estereotipação da mulher 

brasileira, segundo Gilberto Freyre e comentada por Suely Creusa Cordeiro de Almeida: 

A mulher em seu trabalho é apresentada como um objeto passível de 

ser consumido, reificada, que tem valor apenas por seu aspecto exterior, 

e que se coloca a serviço de um macho, o português, que é apresentado 

em sua tese, como aventureiro, emprenhador de mulheres, fazedor de 

filhos. Mas não só ele, também outros da estirpe de Paulo Prado, que 

mostram os europeus que, no Brasil, ficaram como garanhões 

desbragados, que optaram pela liberdade propiciada pela colônia e por 

estarem soltos livremente no meio de muita mulher nua. (ALMEIDA, 

2005, p. 53). 

Gilberto Freyre relata o caráter do colonizador português quando adentrou em 

terras coloniais. Pela visão do sociólogo-historiador, o modo de “conquistador de mares 

nunca dantes navegados” dos portugueses tendeu à ambientação e miscigenação na vida 

encontrada na Colônia: 

“A escassez de capital-homem, supriram-na os portugueses com 

extremos de mobilidade e miscibilidade, (...), em uma atividade 

genésica que tanto tinha de violentamente instintiva da parte do 

indivíduo quanto de política, de calculada, de estimulada por evidentes 

razões econômicas e políticas da parte do Estado. (...). Quanto a 

miscibilidade, nenhum povo colonizador dos modernos, excedeu ou 

sequer igualou nesse ponto os portugueses. Foi misturando-se 

gostosamente com mulheres de cor logo ao primeiro contato e 

multiplicando-se em filhos mestiços que uns milhares apenas de 

machos atrevidos conseguiram firmar-se na posse de terras vastíssimas 

(...). A miscibilidade mais do que a mobilidade, foi o processo pelo qual 

os portugueses compensaram-se da deficiência em massa ou volume 

humano para a colonização em larga escala e sobre áreas extensíssimas” 

(FREYRE, 2006, p.70). 
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Por essa visão freyriana, o jeito lusitano de colonizar recebeu abrandamento em 

relação ao perfil do colonizador europeu da época, um pensamento de que a mistura com 

as mulheres negras teria sido pacífica e até “gostosa”, sem violência alguma. Esse foi o 

pensamento que norteou a ideia do “mito da democracia racial”: 

 

“O mito da democracia racial não nasceu em 1933, com a publicação 

de Casa-grande & senzala, mas ganhou através dessa obra, 

sistematização e status científico (...). Tal mito tem o seu nascimento 

quando estabelece uma ordem, pelo menos do ponto vista do direito, 

livre e minimamente igualitária. (BERNARDINO, 2002, p.251). 

 

O “mito da democracia racial” é uma estrutura social de racismo mascarado, em 

que se nega a postura escravocrata. Essa negação ao passado colonial escravocrata, racista 

e hierárquico da sociedade brasileira é que produz o “racismo à brasileira”, mencionado 

por Lélia Gonzalez (1988, p.69). A não aceitação de que os homens negros e mulheres 

negras sofrem discriminação, e que ao mesmo tempo, vigora uma “democracia racial” no 

Brasil, que é totalmente ilusória. 

Com os portugueses veio o desejo pela figura da mulher moura, que lhe povoava 

o imaginário, e quando aqui encontraram o paraíso das beldades nuas (as índias), no 

exótico cenário dos trópicos, vigorou a dominação física ou simbólica pela “espada” e 

pela “cruz”, instaurando-se um rápido processo de etnocídio e branqueamento, 

transvestido de civilização. A crença falsa no jeito “abrandado” dos colonizadores 

portugueses é que daria força para o pensamento do mito da democracia racial.  

No contexto histórico vivenciado pelas três protagonistas estudadas foi 

Leodegária de Jesus que sentiu o peso desse sistema social racista. Ela, uma mulher negra, 

filha de um professor negro, que com seu ativismo político chegou a deputado estadual, 

acabou sendo impossibilitada de ingressar no curso de seus sonhos: o Direito. Mesmo 

sendo oportunizado a ela estudar no colégio mais importante da sociedade vilaboense, o 

Colégio Santana, e mesmo sendo Leodegária uma mulher altamente intelectualizada, o 

que lhe permitia circular nos meios sociais eruditos da capital, ainda assim ela teve que 

se notabilizar. Não bastava sua erudição, ela precisava lutar e sobressair para encontrar 

espaço naquela sociedade: 

Leodegária de Jesus, a primeira mulher a editar um livro de poemas em 

Goiás, escreveu duas obras: Coroa de lyrios, que veio a público [...] em 

1906, quando contava com apenas 17 anos; e Orchideas, publicada em 

1928, por volta de seus 39 anos. [...] Para se avaliar a importância de 

Leodegária de Jesus no estabelecimento de uma tradição literária entre 
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nós, 22 anos depois, quando lançou o seu segundo livro, ainda era ela a 

única poetisa goiana a publicar obras. Seu “reinado”, portanto, 

prolongou-se por 48 anos, uma vez que Honorata Minelvina Carneiro 

de Mendonça, que publicou, no Rio de Janeiro, um livro de poemas em 

1875, não pode ser considerada autora goiana. Acidentalmente, nasceu 

na Província de Goiás. Depois de Leodegária, somente em 1954 Regina 

Lacerda veio a publicar seu livro Pitanga. Em 1956, Cora Coralina 

publicou, na cidade de Goiás, um poema, misto de crônica (e não um 

livro ainda), com apenas duas folhas: “O cântico da volta”. Sua 

sagração como grande poetisa viria depois, e a primeira edição dos 

Poemas dos becos de Goiás e estórias mais só saiu em 1965, pela José 

Olympio. Se levarmos em conta que aquela primeira publicação de 

Cora não era um livro, Yêda Schmaltz, com Caminhos de mim, de 

1964, terá de ser considerada, com justiça, a terceira mulher a publicar 

livro de poemas em Goiás. Para uma tradição tão curta, devemos 

admitir que fomos muito longe. (DENÓFRIO, 2001, p. 16-17). 

Leodegária integrou a intelectualidade goiana do início do século, e foi uma 

mulher à frente do seu tempo. Mesmo tendo sido marcada pela negritude de seu corpo, 

além de publicar o primeiro livro de poesias no estado, presidiu o jornal das Senhoritas, 

“A Rosa”, que lhe valeu também a incursão no mundo jornalístico, além do mundo 

literário. Sofreu preconceitos devido a sua cor, o que a impediu de ingressar no curso de 

Direito que era seu sonho. Trabalhou incansavelmente antes e depois do falecimento de 

seu pai, sendo a mantenedora de sua família. 

É importante questionar sobre o lugar das mulheres na sociedade goiana daquela 

época. Em um primeiro momento, indaga-se: Se às mulheres não era dado o direito de 

escolherem seus amores, que dirá seu destino? Contudo, posteriormente à indagação, 

trazemos a reflexão: aquelas moças dadas aos estudos mais aprofundados, que cometem 

os “desatinos” de amarem os livros, desejarem o conhecimento, objetivarem crescimento 

intelectual, precisam trilhar caminhos de lutas inglórias para aplacar seus desejos de 

reconhecimento e visibilidade. 

Isso se vê bem retratado pela escrita reveladora do fotógrafo alemão de biografia 

Lamberg: 

Este defeito torna-se sobretudo saliente nas relações entre o homem e a 

mulher. Ostenta-se um puritanismo como raras vezes se nota alhures. 

As apparencias degeneram não raro nas mulheres em affectação. Por 

exemplo, a nenhuma moça é permitido caminhar sozinha na rua sem ir 

acompanhada por um parente muito próximo. Não a pode acompanhar 

o próprio noivo, que, aliás, não se atreve a tomar com a noiva nenhumas 

das acostumadas familiaridades ou carinhos. (LAMBERG, 1896, p.55). 

Outro nome que surge, dentro dos destoantes, é o de Eurídice Natal. Ela inovou 

e chamou a atenção do país, quando, em 09 de agosto de 1904, após a discussão para as 
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bases de formação da primeira Academia Goiana de Letras, foi aclamada presidente da 

entidade, com apenas 19 anos de idade. Um feito importante e relevante para uma mulher 

neste contexto histórico. Seu ideal era de fomentar as produções literárias, publicações, e 

que a partir das discussões da sociedade intelectual da qual fazia parte e era atuante, 

surgissem mais mulheres escritoras para a Academia Goiana de Letras. 

O terceiro nome estudado na pesquisa é o de Rosa Santarém Godinho, a primeira 

mulher a obter dois diplomas de ensino superior em Goiás, um como bacharela no curso 

de “Sciencias e Lettras”, em 1906, e outro como integrante da terceira turma da Academia 

de Direito, no ano de 1908. Foi nomeada para trabalhar como professora efetiva no ano 

de 1906, tendo tomado a vaga de um homem que era o ocupante anterior.  

 

1.2.1. Documentos analisados para demonstrarem o discurso silenciado em 

decorrência do memoricídio das protagonistas  

Foram utilizados como material empírico de estudo de Eurídice Natal, fontes 

primárias e algumas fontes secundárias. Fontes primárias Semanário Official de Goyaz 

(1904) Exames Geraes de Eurídice Natal; Foto original de Eurídice não datada do acervo 

da AFLAG e secundárias, como o Discurso proferido na Academia Goiana de Letras por 

Colemar Natal e Silva (1979); Revista da AFLAG 2019-2020; Coletânea: antologia da 

produção literária de Eurídice Natal e Silva (JULIANO, 1975); Eurydice Natal e Silva: 

Evolução cultural e sociológica de uma vida (FLEURY, 1979). 

Leodegária de Jesus, fontes primárias e algumas fontes secundárias. Semanários 

Officiais de Goyaz (1904); em Denófrio (2001), algumas fontes primárias (Foto original 

dos pais de Leodegária; Requerimento e Certidão do resultado de exame de Português 

feito por Leodegária; Capa do original de Côroa de Lyrios; poesia retirada de Côroa de 

Lyrios, poesia retirada de Orchídeas) e como fontes secundárias (as interpretações de 

documentos não disponibilizados) e produção (o ensaio que constrói sobre Leodegária de 

Jesus com base nas fontes primárias (os documentos que disponibiliza).Como fontes 

secundárias (as interpretações de Basileu França acerca dos documentos aos quais ela não 

teve acesso).Anuário da AFLAG -Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás (1970).  

Para o estudo de Rosa Santarém Godinho, fontes primárias foram analisadas: 

Semanários Officiais de Goyaz (Ano de 1895- Declaração de mudança de nome de Luiz 

Godinho; Ano de 1905 – Curso Annexo esclarecimentos; Ano de 1905 – Luiz Godinho 

foi proclamado deputado pelo 12º círculo; Ano de 1906-Decretos n. 1701 e 1702-
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Contratação de Rosa Santarém Godinho e seu irmão Sadock Godinho no Curso Annexo; 

Ano de 1906 – Rosa Santarém ingressa na Academia de Direito; Ano de 1907 – Exames 

da 1ª Série e da 2ª Série da Academia de Direito de Rosa Santarém; Ano de 1907 -Luiz 

Godinho solicita recebimento de pagamento de vencimentos do filho falecido Sadock 

Godinho; Ano de 1908 – Rosa Santarém faz requerimento solicitando 90 dias de licença 

do Curso Annexo para tratamento de saúde; Ano de 1908 – Portaria concedida pelo 

Procurador Geral do Estado concedendo 90 dias depois do falecimento do pai de Rosa 

Godinho; Ano de 1908 – Ofício enviado à Chefatura de polícia para celebração de 

contrato com Rosa Santarém Godinho e Deolinda Godinho, sua mãe viúva.; Ano de 1909 

– Portaria concede prorrogação da licença de Rosa por mais 30 dias, agora seu nome é de 

casada: Rosa Godinho de Oliveira Bello; Ano de 1909 – Rosa não retorna da licença no 

prazo determinado). Algumas cópias dos Semanários foram obtidas junto à Casa Civil do 

estado de Goiás, (anos de 1904 e 1906), porém, diante da má qualidade, novas buscas 

foram feitas para tirar cópias dos documentos mais nítidos, a partir dos originais digitais 

da Biblioteca Nacional Digital. Assim sendo, para manter a melhor qualidade possível, 

as cópias foram geradas diretamente dos arquivos digitais pela própria pesquisadora 

através de “scanner”. Foto que registra a presença de Rosa Godinho na turma de Direito 

na cidade de Goiás foi tirada por esta pesquisadora. 

Para o estudo das três protagonistas, o jornal A Matutina Meiapontense, de 

números 115 e 98, do ano de 1830 foram analisados, tendo sido os originais localizados 

na Biblioteca Nacional Digital, em acervo em que se encontram todos os periódicos 

disponíveis da Matutina Meiapontense. 

A interpretação e discussão das fontes foram fundamentadas teoricamente em 

referenciais, pela bibliografia estudada, de acordo com o aporte que subsidiou a 

compreensão e entendimento do estudo das mulheres e seu protagonismo. Para 

compreender melhor sobre o contexto em que as protagonistas estavam inseridas, foram 

relevantes também o estudo sobre as origens de Goiás, e para tanto, necessários os 

suportes de Brito (1974), Campos (2015), Curado (2016,2013, 2015, 2017), Palacín 

(1994), Hilaire (1937), Santa Cruz (2019). 

Pretendeu-se analisar o protagonismo das três mulheres escolhidas, e partimos, 

a seguir, para a análise da importância da história e da memória no sentido de nos indicar 

onde viviam e como viviam aquelas mulheres. 
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2. MEMÓRIA PELA HISTÓRIA E A COLONIALIDADE NO DISCURSO 

SOBRE MULHERES 

2.1 Intersecção entre a história, memória e colonialidade 

Cabe à pesquisadora a argúcia necessária para perceber de onde partem as 

narrativas ditas “sepultadas” e guardadas nas memórias que se pretende analisar, afinal, 

quem tem a memória é quem detém o poder. Qual é a fonte que contempla seu atento 

perceber social é um dos meios fundamentais de abordar os problemas do tempo e da 

história, relativamente aos dados pelos quais a memória, ora se retrai, ora transborda rica 

em nominar o sentir, o pensar, o agir dos povos. Para que sejam possíveis as formas de 

resistência e enfrentamento contra as dominações hegemônicas, o único caminho viável 

é o da conscientização, afinal: 

Diante da ampliação das fronteiras das desigualdades, o risco de 

clonagem de modelos hegemônicos, a atomização na rede, o 

cosmopolitismo maciço, a desterritorialização programada, a 

colonização midiática, a homogeneização substitutiva, a espoliação e a 

destruição dos símbolos de comunidades inteiras, diante da epidemia da 

identidade corporativa, a memória é um sistema imunológico eficaz. O 

predomínio de identidades reativas e evasivas se explica, portanto, por 

este período de desterritorialização; formam-se identidades de 

resistência, apoiadas na base da heterogeneidade e hibridização das 

marcas sociais. (BÁEZ, 2010, p. 259). 

 

Assim, a partir da consciência das identidades e de suas próprias culturas, o 

homem individual poderá atingir o homem coletivo e promover histórias antes silenciadas 

ou, até mesmos, apagadas. Como reconhecimento de identidade, é importante perceber 

os processos pelos quais se deram as práticas colonizadoras e suas apropriações culturais. 

Dessa forma, a cultura de um povo é transmitida por meio de suas narrativas, 

que representam suas memórias, norteadoras de sua identidade enquanto povo, e que uma 

vez dominada ou “civilizada”, poderá ser controlada e extinta. Portanto, nos recorremos 

às fases de instalação da estrutura cultural de um império vislumbrada na história da 

destruição cultural da América Latina, referindo-se ao pensamento de implantação dos 

impérios coloniais da Espanha, Inglaterra, Portugal: 
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1) Extermínio ou deslegitimização dos símbolos culturais do 

adversário: ou o etnocídio ou a subordinação forçada ou consentida da 

memória coletiva do grupo submetido. 

2) Colonização por meio de migrações seletivas que introduziram 

instituições jurídicas e religiosas para conter a resistência e estender a 

dominação. 3) Dualismo cultural pedagógico no esquema civilização 

ou barbárie: o bem e o mal foram categorias técnicas de intimidação 

entre os subjugados. 4) Bipolarismo sociocultural: invasão, intervenção 

e implantação: cinco sinais que apontaram para a transculturação 

progressiva e a redefinição da identidade do subjugado. (BÁEZ, 2010, 

p.238). 

Báez (2010) não apenas nos explana sobre a invisibilidade proposta por um tipo 

de discurso dominante, como também relata que não há cultura onde não há memória; 

não há identidade onde não há memória. Não há memória sem identidade. A partir de 

suas reflexões é que se pode perceber que os conceitos de história, memória, cultura e 

identidade estão tão imbricados entre si que é impossível desmembrar um termo do outro 

quando se busca potencializar a personalidade individual e coletiva das sociedades. Eles 

se misturam e se completam, e nos fornecem a matéria-prima necessária para que, 

mediante ao conhecimento de tais elementos, seja feita não só a preservação dos fatos e 

feitos históricos, mas que se viabilizem todas as formas de resistência às opressões das 

minorias subalternizadas. 

Nesse contexto, deu-se a formação do Brasil colônia, sem ter sido um 

acontecimento histórico ocorrido de maneira inocente ou acidental. Todas as fases de 

implantação de império foram perversa e cuidadosamente implantadas no Brasil por 

Portugal, e a deslegitimação dos símbolos culturais dos povos ancestrais que aqui 

habitavam aconteceu para os poucos que sobreviveram, ao passo que aqueles que se 

insurgiram, ou foram massacrados ou tiveram suas almas ditas “selvagens”, civilizadas. 

Com tal missão “falsa humanitária” veio a Igreja Católica, visando à conversão 

a qualquer preço, e dessa forma tentando amainar os conflitos resistentes daqueles que 

ainda se recusavam a aceitar a violência colonizadora. Junto com os missionários 

religiosos veio o ensinamento maniqueísta, do “bem” e do “mal” e da ideia da “virtude” 

e do” pecado”, do “céu” e do “inferno”, maneira de se abandonar a visão cosmopolita do 

mundo para tornar o humano um sub-humano. Tal técnica de subjugação vil foi 

implantada para limitar a visão de todas as coisas. Para Ailton Krenak, a sub-humanidade 

é a camada rústica e orgânica agarrada à Terra (KRENAK, 2020) e, seriam os índios, 

quilombolas, caiçaras e aborígenes os desprovidos de um lugar de existência ou os que 
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tiveram seus lugares retirados, pela perspectiva da “geografia das existências” (LIMA, 

2020). 

A partir da visão do período colonial apontada pela História, percebe-se que 

algumas ideologias podem ser implantadas e a história se faz pelas representações sociais 

de determinados grupos que vão construindo suas narrativas de acordo com os seus 

interesses.  

Para Halbwachs (2011), foi possível perceber uma concepção de “memória 

coletiva”, fenômeno pelo qual as lembranças e recordações não podem ser analisadas 

isoladamente sem que se observem os contextos sociais que estão agindo naquele dado 

momento e que precisam ser validados para a reconstrução da memória. Assim, as 

“memórias individuais” jamais serão apenas do sujeito, elas poderão coabitar o 

imaginário de um grupo social: 

a memória coletiva contém as memórias individuais, mas não se 

confunde com elas -evolui segundo suas leis e, se às vezes determinadas 

lembranças individuais também a invadem, estas mudam a aparência a 

partir do momento em que são substituídas em um conjunto que não é 

mais uma consciência pessoal. (HALBWACHS, 2011, p. 72). 

No entanto, a História sempre foi profícua em produzir verdadeiros projetos de 

genocídio dentro de uma dada estrutura que procurava mostrar a importância das 

conquistas do dominante. Foram projetos genocidas autenticados pela história global 

oficial e implementados por meio da memória coletiva para serem aceitos, tais 

genocídios, como natural. Infelizmente, o Brasil, de diferentes formas, ainda continua em 

processo de desenvolvimento de uma necropolítica3, seguindo os mesmos padrões 

colonizadores que foram as bases para sua formação político-social-cultural. 

A reprodução desse projeto de subalternização é a colonialidade. A colonialidade 

é uma matriz de poder que instaura, para a sociedade moderna, lógicas que induzem e 

impõe aos sujeitos o que é certo/errado. Por isso também se fala no par 

“colonialidade/modernidade”, pois uma é acaba sendo inerente a outra. Pela lógica da 

 
3 “Achille Mbembe, filósofo e historiador nascido na República dos Camarões, na África Central, cunhou 

em 2003 o termo necropolítica. Mbembe explica que, com esse termo, sua proposta era demonstrar 

as várias formas pelos quais, no mundo contemporâneo, existem estruturas com o objetivo de 

provocar a destruição de alguns grupos. Essas estruturas são formas contemporâneas de vidas 

sujeitas ao poder da morte e seus respectivos “mundos de morte” – formas de existência social 

nas quais vastas populações são submetidas às condições de vida que os conferem um status de 

“mortos-vivos” (Necropolítica: o que esse termo significa? POLITIZE,2020. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/necropolitica-o-que-e/. Acesso em 03 out 2021). 

https://www.politize.com.br/necropolitica-o-que-e/
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modernidade que se criam amarras da colonialidade. Trata-se, como propõe Mignolo 

(2017), de uma estrutura que dita regras aos seus subalternizados e as coloca como 

verdades. 

Assim, como aduz Renato Dering: 

 

Nesse sentido, a modernidade, diferente do que se apregoa, mostra seu 

lado exploratório, pois se utiliza do controle e dominação de vozes 

corpos e sujeitos como forma natural de autenticar a evolução proposta 

(DERING, 2021, p. 23). 

 

É justamente essa estrutura que procura manter a colonialidade. 

O projeto colonialidade/modernidade, portanto, é um modelo que 

hierarquiza saberes pela manutenção, principalmente, da ideia binária 

do conhecimento em que se considera a existência de uma elite que 

modela/moldura/dita as regras da sociedade. Por assim ser, 

compreendemos que nesse projeto de modernidade/colonialidade há 

uma racionalidade – de origem eurocêntrica – que ainda ordena o 

mundo e o classifica, taxativamente, por posições binárias e, por assim 

ser, naturaliza padrões e neutraliza subjetividades e seus corpos 

políticos e linguísticos. (DERING, 2021, p.26). 

Esclarecendo o tema, o artigo Desobediência linguística: por uma epistemologia 

liminar que rasure a normatividade da língua portuguesa, de Tânia Ferreira Rezende e 

Daniel Marra da Silva observa: 

Pelo critério da imparcialidade, o homem é mais credenciado para falar 

sobre mulher; a pessoa branca é menos afetada ao falar sobre negritude 

e a pessoa heterossexual é mais gabaritada para discutir sobre 

sexualidade. Dessa forma, mantém-se a perspectiva hegemônica, que 

não é neutra, mas é assim considerada, porque é legitimada e 

naturalizada como objetiva e imparcial, dado que o corpo masculino, 

branco, hetero corresponde ao padrão normativo de descorporificação. 

(REZENDE; SILVA, 2018, p. 177-178). 
 

Em consoante a isso, nota-se que é no Brasil Colônia, portanto, que se pode 

perceber as amarras da colonialidade no contexto histórico proposto. Nesse ponto, a 

historiografia traz o arcabouço necessário, pois remonta às narrativas dos viajantes que 

percorreram o Brasil e, particularmente aqui, interessa-nos o recorte desse período a partir 

da expedição de Bartolomeu Bueno da Silva (1672-1740), em 1722, que, segundo 

historiadores seria o marco inicial da fundação da história “oficial” de Goyaz. (SILVA, 

2015). 

As contribuições dos viajantes do século XVIII e XIX, que perfazem esse 

discurso dos historiadores, foram essenciais para que se vislumbrasse a visão eurocêntrica 
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formadora do território goiano. Todos os memorialistas que por aqui passaram, deixaram 

em suas narrativas suas impressões, que traziam de terras colonizadoras, de suas culturas 

hegemônicas e patriarcais, imprimindo para a nova região, não só aspectos geográficos, 

mas também um discurso do dominador. Trata-se de vestígios do que eram o resultado de 

suas formações europeias: 

Apresentar o termo “passado goiano” entre aspas revela a cautela que 

se deve ter ao se referir a fenômenos do passado pertencentes a uma 

região, cuja abordagem e definição ficam inscritas aos limites 

geográficos. Ao se estudar fenômenos simbólicos, produto da ação 

humana no passado é necessário ter a consciência de que tais fenômenos 

apresentam diversas facetas, sejam de ordem subjetiva, social ou 

cultural, os quais extrapolam os meros limites geográficos. A referência 

que está sendo feita ao “passado goiano” está intimamente ligada às 

narrativas que buscaram produzir “histórias sobre Goiás”, ou àquelas 

que procuraram investigar eventos pretéritos que, de alguma forma, 

estiveram relacionados à região que, espacialmente, fora denominada 

Goiás. (SILVA, 2015, p.17). 

A importância da incursão do médico naturalista alemão Langsdorff entre 1821 

a 1828, partindo do Rio de Janeiro e chegando até Belém, na companhia dos pintores 

Rugendas, Aimé-Adrien Taunay e Hercule Florence, representou um legado dentro dessa 

proposta histórica a qual fomos expostos, o que gerou um registro de mais de 2000 

páginas de diários de viagem, entre manuscritos, desenhos cartográficos, apontamentos 

diversos e aquarelas. Da chamada “expedição Langsdorff” fizeram parte diversos 

botânicos, artistas, naturalistas e cientistas e desse material da memória coletiva 

prevaleceu a visão do pesquisador que não pretendia promover o apagamento dos povos 

que aqui viviam. 

Todo este contexto elencado retratou – no sentido de enquadrar e fixar – o 

momento histórico do cenário que viria a ser o pano de fundo objeto de análise deste 

trabalho. Local onde as relações sociais entre homens e mulheres foram sendo formadas, 

primeiro no Brasil Colônia e, depois, adentrando no coração do país, com a sociedade 

goiana. 

2.2 A construção do patriarcado no Brasil 

Moritz Lamberg, fotógrafo alemão, um dos muitos viajantes estrangeiros a estar 

no Brasil, com sua obra Brazil (1896), retratou não só imagens das localidades e cenários 

brasileiros, mas foi hábil a observar a formação de um Brasil Colônia que emergia, 

trazendo um cenário que ia acontecendo no período de vinte anos em que viveu no Brasil. 
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A riqueza de detalhes com que ele foi capaz de retratar a sociedade, extrapolou suas 

fotografias, uma vez que se deteve em observar a vida cotidiana da sociedade, revelando, 

em suas fotografias, um registro do período histórico que traz uma visão de um europeu. 

Pelo olhar de Lamberg, vê-se características importantes da formação da sociedade 

brasileira: 

O caracter do brazileiro é bom, agradavel, obsequiador e, no todo, 

amável? Falta-lhe, porém em geral uma base moral solida. Substituem 

frequentemente a moralidade por dogmas sociaes, elevados à altura de 

uma lei moral. Estes dogmas, com que se cobrem abusos, conteem 

muitos pontos que restringem a liberdade na vida social e prohibem a 

franquezanas palavras e nos actos, mais do que em qualquer parte do 

mundo civilisado, resultando dahi a hypocrisia. (LAMBERG, 1896, 

p.54). 

Esse modo de ser percebido por Lamberg no Brasil coaduna com a teoria do 

poder criado para a dominação masculina. Isto é, uma visão unilateral que não apenas 

promove um tipo de discurso, mas também promove sua fixação enquanto o “único” ou 

“superior”. Por assim ser, trata-se de um construto social, o patriarcado e a aura hipócrita 

que o envolve. É importante, portanto, compreender que: 

Os viajantes que por aqui passaram na primeira metade do século XIX 

concordavam num ponto: “a moralidade reinante no Rio de Janeiro se 

apresenta bem precária”, como dizia o mineralogista inglês Alexander 

Caldcleugh. Já o francês Freycinet queixava-se dos vícios e da 

libertinagem. Afinal, tratava-se de um país onde “não é difícil 

encontrar-se todo o tipo de excessos”. E seu conterrâneo Arago cravava: 

“o Rio era uma cidade onde os vícios da Europa abundavam”. Eles 

tomavam como vícios os concubinatos e adultérios, correntes sobretudo 

nas camadas mais pobres da população, em que se multiplicavam as 

“teúdas e manteúdas”. (PRIORE, 2017, 0. 63-64). 

Dialogando com Gilberto Freyre, destacamos a necessidade de perceber que se 

tratava de quase uma “crença” na qual a visão dominante do homem sobre a mulher, no 

período colonial, era necessária para a evolução da sociedade. Assim, Freyre (2003), vem 

dar o “reforço” ao patriarcado com seu pensamento de que a mulher branca, que detinham 

obrigação com seus maridos, serviam como reprodutoras de herdeiros, e às outras 

mulheres, o que incluía as negras, vilipendiadas, serviam também como objetos. Era um 

sistema que se mantinha funcionando perfeitamente, a colonialidade do poder: 

À exploração da mulher pelo homem, caraterística 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. Por essa 
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diferenciação exagerada, se justifica o chamado padrão duplo de 

moralidade, dando ao homem todas as liberdades de gozo físico do 

amor e limitando o da mulher a ir para a cama com o marido, toda a 

santa noite que ele estiver disposto a procriar. Gozo acompanhado da 

obrigação, para a mulher, de conceber, parir, ter filho, criar menino. 

(FREYRE, 2003, p.207). 

É percebendo tais aspectos que abordamos o sistema patriarcal. Para esse 

sistema, o mundo é uma estrutura que promove a superioridade do sexo, assim, trata-se 

de uma matriz inventada pelos homens e para os homens obterem seus privilégios, num 

cenário que impõe às mulheres corpos marcados, oprimidos e silenciados. Vale lembrar 

que há homens e homens, isto é, o homem branco é “mais válido” do que o negro, assim 

como o heterossexual é maior do que o homossexual. No entanto, todos são superiores às 

mulheres. 

Ainda para a manutenção desse sistema opressor, as práticas violentas dentro de 

casa sempre foram consideradas formas de “correção” tanto dos filhos, quanto das 

mulheres incautas que cometam certos “deslizes”. Destacamos que: 

Por quase quatro mil anos, as mulheres moldaram sua vida e agiram sob 

o “guarda-chuva” do patriarcado, em particular, uma forma do 

patriarcado mais bem descrito como dominação paternalista. Essa 

expressão fala da relação de um grupo dominante, considerado superior, 

com um grupo subordinado, considerado inferior, em que a dominação 

é mitigada por obrigações mútuas e direitos recíprocos. O dominado 

troca submissão por proteção, trabalho não remunerado por 

manutenção. Na família patriarcal, as responsabilidades e obrigações 

não são distribuídas de modo semelhante entre aqueles a serem 

protegidos: a subordinação dos meninos à dominação do pai é 

temporária: dura até que eles mesmos se tornem responsáveis por suas 

casas. A subordinação das meninas e das esposas dura a vida inteira. As 

filhas podem escapar de tal dominação apenas caso se posicionem como 

esposas sob a dominação/proteção de outro homem. (LERNER, 2019, 

p.267). 

No início da colonização não existiam mulheres brancas suficientes, dessa 

forma, os primeiros povoados do Brasil existiram pela “junção” dos portugueses com as 

indígenas da etnia tupi, para não dizer “estupros” perpetrados. Até que vieram outros 

povos, que também teriam suas mulheres violentadas: as africanas escravizadas: 

Da Europa, os primeiros colonizadores trouxeram para cá a 

desconfiança ante a mulher e o sentimento de que a ela cabia obedecer 

ao homem. Trouxeram, também, o modelo patriarcal: clãs cujos 

membros se submetiam ao marido, ao pai ou ao patriarca. Nada muito 

diferente do que se via na África ou na Ásia. Junto veio, ainda, uma 

maneira particular de organizar a família: pai e mãe casados perante a 

Igreja. No Ocidente cristão, por volta do ano 1000 d. C., a Igreja impôs 
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o fim da poligamia, que, como na África, também na Europa era signo 

de poder, e o matrimônio passou a reinar. Codificado por regras, 

impregnou toda a sociedade. (PRIORE. 2020, p.19). 

Além da dominação do território, os colonizadores chegaram com a perspectiva 

de implantar e construir nas terras colonizadas as mesmas relações de poder que detinham 

em seus locais de origem. Portugal não fugiu à regra, e veio com o sistema do 

patriarcalismo ancorado em suas bases fundadoras: 

A singularidade da família patriarcal é que ela não se restringia ao trio 

pai, mãe e filhos, mas incluía outros parentes, filhos ilegítimos ou de 

criação, afilhados, empregados e amigos com quem se tinha uma 

relação de compadrio, além de agregados e escravos. Havia uma relação 

de dependência e solidariedade entre os integrantes. (PRIORE. 2020, 

p.21). 

O modelo de sociedade patriarcal no Brasil foi marcado pela herança cultural 

dos portugueses. Por esse sistema, prevaleceram nas relações de poder a dominação e 

violência dos homens sobre todos os grupos subalternizados pela diferença colonial: 

mulheres, negros, indígenas, pobres e todos não pertencentes ao chamado padrão 

normativo de gênero, raça e orientação sexual. 

Uma vez consolidado o patriarcado no Brasil, ele perdura desde então, e é um 

sério entrave para a luta feminista. Por esse ciclo de dominação ser tão poderoso, a 

subordinação das meninas e mulheres torna-se difícil de ser quebrada, e para as mulheres 

romperem com o sistema do patriarcado é realmente uma luta árdua e inglória, mas não 

passível de desistência. A força das mulheres está justamente na ancestralidade, naquelas 

que vieram antes de nós e que nos mostraram o caminho para além das pedras.  

2.3 Província de Goyaz no período de 1722 a 1920 

A partir do movimento de incursão para o interior do Brasil, temos a tomada e 

ocupação das terras indígenas, principalmente nos séculos XVIII e XIX. Entre os 

destaques desse movimento foi feito pelos Bandeirantes4: 

 

Na época o sertão é a escola por excelência. Face a face com a natureza 

o homem aprende a contar com as próprias forças, coisa essencial numa 

terra em que tão frouxa e demorada se revela a ação do poder público. 

 
4 Os Bandeirantes integravam as chamadas Bandeiras, que eram expedições organizadas por particulares, 

(diferentemente das Entradas, que eram expedições exploratórias oficiais, organizadas pelo governo), 

principalmente provenientes da capitania de São Paulo e de São Vicente, destinando-se à captura de índios 

e exploração aurífera nos sertões das regiões centro-oeste. 
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Além de temperar simultaneamente, ao calor do perigo, os músculos e 

o caráter, o sertão prepara os moços para o exercício das duas únicas 

profissões tentadoras que o meio comporta: o tráfico vermelho e a 

mineração. Uma “entrada” equivale a um diploma. E por isso o menor 

que aspira à emancipação não se esquece de alegar, como prova 

bastante de que é homem agencioso e cabal assim em idade como 

suficiência para dominar sua fazenda, as viagens em que andou 

(Machado, 1980, p. 234). 

 

A historiografia, por um longo período, contou sobre o papel dos Bandeirantes 

na formação brasileira como sendo figuras heroicas e lendárias, que empreendiam 

jornadas aventureiras visando explorar os sertões. Na realidade, as expedições dos 

Bandeirantes eram a marca cruel da violência do colonizador/civilizador, que na busca de 

aprisionar os índios para a escravização e explorar as minas de ouro e prata, não tinham 

limites para a barbárie, deixando um rastro de mortes e violências de todos os tipos. 

Na década de 1690, os Bandeirantes haviam encontrado ouro na região das 

Minas Gerais, dando início à exploração. Em 1718, no povoado de Cuiabá, atual capital 

do Mato Grosso, se deu a exploração aurífera, e na região entre Mato Grosso e as Minas 

Gerais estava o território que seria o futuro povoado de Goiás. 

No ano de 1682, Bartolomeu Bueno rumou para os confins do sertão levando 

sua bandeira e seu filho ainda criança, e na empreitada perdeu a vida, prosseguindo com 

a jornada seu filho Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, que buscou refazer a 

expedição de seu pai cerca de 40 anos depois, somente em 1722. Anhanguera conseguiu 

encontrar ouro nas margens do Rio Vermelho no ano de 1725, iniciando a exploração. 

Depois do período da mineração, ascensão e decadência, a economia goiana a 

partir do século XVIII e XIX transmutou-se para as atividades ligadas à agricultura e à 

pecuária. Com a movimentação em prol da independência do Brasil no século XIX, 

alguns grupos oligárquicos de famílias fortes e representativas da região se destacaram, e 

no Império aconteceu a chamada “República dos Coronéis”, tendo os mesmos 

permanecido no poder até o início do século XX, com a família dos Bulhões, dos Fleury 

e dos Caiado. 

No ano de 1818, pela carta do regente Dom João VI, a Vila Boa de Goyaz tornou-

se cidade de Goiás. (SILVA, 2019). 
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Figura 1 – Mapa da Capitania de Goyaz em 1808 

Fonte: PALACÍN; MORAES (2001, p. 14-15) 

Desde sua fundação, a Capitania de Goyaz foi vinculada à Capitania de São 

Paulo, que exercia a administração à distância, dadas as condições geográficas de Goiás, 

considerada de difícil acesso, e só pela persistência obsessiva de Bartolomeu Bueno da 

Silva, capitão-mor, em 1722, é que foi possível o ingresso de Goiás no cenário brasileiro, 

graças à exploração do ouro, que representou o avanço econômico-político-social para a 

região. 

Os primeiros povoados surgiram com a mineração, no século XVII e eram 

aglomerados urbanos instáveis, pois se ligavam à extração diretamente. O primeiro 

governante enviado para a nova capitania foi Dom Marcos de Noronha, o Conde dos 

Arcos. O apogeu da mineração em Goiás foi no ano de 1750 e entre 1751 a 1770, com a 

queda da extração e exploração aurífera, a decadência assolou os povoados goianos. 

Ainda sobre o assunto, discorre SILVA (2019): 

Em 1739, o Arraial de Sant´Ana é elevado da condição de vila – Villa 

Boa de Goiás e em 1744 torna-se Capital da Capitania Geral de Goyaz. 

Mais tarde, em 1815, passa a ser Capital da Província de Goyaz. Dada 

a vantajosa condição administrativa e a importância exercida pela Villa 

Boa de Goiás, no dia 17 de setembro de 1818, é elevada à condição de 

cidade que passa a ser chamada de cidade de Goyaz, continua como 
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sede da Província de Goyaz e com a instalação da República, em 1888, 

passa ser a Capital do Estado até 1937 (SILVA, 2019, p 25). 

Figura 2 – Província de Vila Boa no início da sua formação 

Fonte: Domínio público 5

 
Figura 3- Província de Vila Boa 

Fonte: Domínio público6 

 

 
5 VILA BOA DE GOIÁS – Site de domínio público. Disponível em: 

http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html. Acesso em: 17 jul. 

2020. 
6Fonte: Domínio público. Disponível em: 

http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html. Acesso em 17 jul. 

2020. 

http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html
http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html
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Figura 4 – Edifício da Câmara de Vila Boa. Vila Boa foi a única vila na Capitania; a única, portanto, 

com governo municipal próprio. Hoje este edifício é a sede do Museu das Bandeiras. 

Fonte: PALACIN; MORAES (2001, p. 46) 

Esgotado o período aurífero, veio a decadência, e uma nova economia precisava 

substituir e fortalecer a Província. Goiás ficou abandonada do resto do Brasil: 

Antes, com a alta produção do ouro, os habitantes de Goiás viam passar 

com frequência os tropeiros e mascates com suas mercadorias, trazendo 

notícias do que acontecia nas capitanias, no Brasil e até na Europa. Com 

a queda da mineração, deixaram de vir a Goiás, cuja população ficou 

isolada durante muito tempo (PALACÍN, 2001, p. 46).  

Após um longo período de defasagem sócio-econômica-cultural, visto que a 

mineração promovia o fervilhar comercial em Goiás, veio o período da agropecuária, 

momento importante para o desenrolar desta pesquisa, pois a partir daí se formaria toda 

uma estrutura muito particular no futuro estado que viria: 

Goiás viveu um longo período de transição. Desaparecera uma 

economia mineradora de alto teor comercial. Nascia uma economia 

agrária, fechada, de subsistência, produzindo apenas algum excedente 

para aquisição de gêneros essenciais, como sal, ferramentas, etc. 

(PALACÍN, 2001, p. 48). 

Luís Palacín (2001) nos conta sobre a sociedade goiana do período do Império e 

aponta que ela não se pautava na igualdade para todos. Era uma sociedade que se 
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caracterizava pela sua formação, com direitos diferentes para grupos sociais diversos: os 

livres e os escravos, assim ele diz: 

No recenseamento de 1804, os negros livres eram em número de 7.936, 

ou 28% do total dos pretos. Maior ainda era a progressão de números 

dos mulatos. A ausência de mulheres brancas nas minas foi a 

determinante de uma mestiçagem, em grande escala, entre branco e 

preto, até então desconhecida no Brasil. Em 1804, os mulatos em Goiás 

eram 15.452, mais de 50% da população livre. Pretos livres e mulatos 

constituíam 77% da população livre. (PALACÍN, 2001, p.35). 

Com o gráfico e com a distribuição da população na Capitania, Palacín nos 

esclarece melhor sobre a população de Goiás em 1804 e seu contexto: 

 

 

Figura 5 – Censo da População de Goiás em 1804 

Fonte: PALACÍN, (2001, p.35). 

 



   

51 
 

 

Figura 6 – Distribuição da População de Goiás na Capitania de Goiás em 1804 

Fonte: PALACÍN, (2001, p.36). 

O que se vê é que a maioria das pessoas que povoava Goiás era negra ou mulata, 

e uma minoria apenas era branca, porém, mesmo a população sendo constituída por 

mestiços, e já tendo se integrado em todos os segmentos da sociedade, sofriam 

preconceito. 

Depois de algum tempo, havia mulatos em todos os níveis da sociedade: 

exército, no sacerdócio, entre os grandes proprietários. Mas nem o 

negro livre nem o mulato eram socialmente bem aceitos: a escravatura, 

ainda tão próxima, o impedia. A primeira distinção fundamental na 

sociedade era a da cor. Escravos, negros e mulatos apareciam muitas 

vezes equiparados, nas expressões correntes e mesmo nos documentos 

oficiais, como formando a ralé da sociedade. (PALACÍN, 2001, p. 37). 

O que se via é que os mestiços nunca estiveram em condições de igualdade, eram 

sempre desprestigiados, e ser branco ainda representava ser privilegiado. Destaca-se, 

ainda, o olhar emitido pelos “viajantes cientistas” da primeira metade do século XIX que 

percorreram o Brasil, em especial no Planalto Central, se apresentou cheio de “juízos de 

valor negativos ou positivos”, alerta Bertran (2000, p. 202). 

A maioria teve a visão de que se tratava de um lugar hostil e desagradável, mas 

o historiador Raimundo José da Cunha Mattos, quando em missão em terras goianas, no 
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ano de 1824, em carta enviada para Dom Pedro II, teceu comentários elogiosos à mulher 

da Província de Goyaz. Célia Coutinho Seixa de Brito traz: 

O povo de Goyaz é geralmente dócil, e de boas maneiras, ainda mesmo 

os dos arraiaes. As senhoras são honestas, affáveis e muito mais polidas 

do que se deveria esperar de terras tão distantes das cidades da beira 

mar, assento da civilização. Ellas são esbeltas, mui alvas e coradas; 

algumas têm olhos formosíssimos, dentes perfeitos e encontram entre 

ellas talhes de modelo. (BRITO, 1974, p.20). 

Cunha Mattos teceu comentários elogiosos às mulheres goianas, mas os 

comentários não eram direcionados a todas as mulheres que habitavam a região. Na 

referida carta, de 1824, ele quis se reportar exclusivamente àquelas que ele considerava 

como “mulheres”, que eram as bem-nascidas da época, portanto, as brancas. As demais 

mulheres que eram a esmagadora maioria, as que descendiam de negros ou indígenas, 

portanto mestiças, sofreram o completo apagamento. Não foram contempladas nos 

comentários de Cunha Mattos quando de sua visita em Goiás. 

August de Saint Hilaire, botânico, viajante e naturalista francês, em seu Viagem 

às nascentes do Rio S. Francisco e pela Província de Goyaz fez o registro dos traços das 

mulheres goianas: 

Nenhuma delicadeza, seus gestos são desgraciosos e sua voz não tem 

doçura. Como não recebem educação, sua conversa é inteiramente 

desprovida de encanto. São inibidas e estúpidas, e se acham reduzidas 

praticamente ao papel de fêmeas para os homens. (SAINT-HILAIRE, 

1975, p.54). 

Saint Hilaire, em percepção completamente diferente de Cunha Mattos acerca 

das mulheres goianas, teceu seus comentários baseado em sua visão eurocêntrica, mas 

sem dizer nada sobre as mulheres locais, portanto, independente se eram brancas ou 

mestiças, todas as mulheres que habitavam Goiás naquele período, para Saint Hilaire 

eram selvagens, e só tinham o papel reprodutivo, conforme o patriarcado ditava, mas 

“existiam” de alguma maneira, existiam para uma função, apenas. 

Também o médico alemão Langsdorff se interessou por retratar todas as 

mulheres do período colonial, sem qualquer tipo de apagamento, tendo Rugendas e outros 

pintores que o acompanharam na expedição, pintado em aquarelas os costumes do período 

e das mulheres do Brasil que nascia. A riqueza de detalhes acerca de todas as mulheres 

(negras, índias, principalmente), fez aparecer momentos da vida privada das famílias que 

habitavam o país.  
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A visão da maioria dos viajantes do chamado “Novo Mundo” sempre foi a de 

que aqui imperava a selvageria e que cabia a todos eles, civilizadores, o benevolente olhar 

salvador que pudesse promover a conversão dos povos colonizados bárbaros. Assim se 

refere Saint Hilaire sobre o estado de “indignidade” em que viviam os povos de Goyaz: 

Mandem-·se vir para Goyaz alguns eclesiásticos extrangeiros, afim de 

chamar esse povo a si mesmo e restitui-lo- á dignidade de homens; 

renovem-se de tempos em tempos esses missionários para que não se 

deixem amolecer pelo calor do clima e ·arrastar pelos' maus exemplos; 

estabeleça-se um seminario para educar os jovens sacerdotes na 

sciencia e bons costumes (85); confiem-se, enfim, as crianças a esses 

homens devotados que, depois que um gênio poderoso os chamou 

novamente ao solo da França, prestaram tantos serviços à prole do 

pobre, e ver-se-á o povo de Goyaz reerguer-se, adquirir virtudes e tomar 

lugar na sociedade civilizada. (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 340-341). 

Assim, na Goyaz do início dos tempos, as narrativas de Cunha Mattos, 

Alencastre, Saint-Hilaire, Pohl, Luiz D’Alincourt, Oscar Leal foram memórias contadas 

que formaram a história de Goiás, no período do século XIX. Pelos relatos dos viajantes 

foram incluídas imagens dos locais por onde teriam passado, tema de que tratou a 

iconografia no atlas de Pohl (1830), quando se refere à cidade de Goyaz, antigamente 

Villa Boa. 

Observando-se os relatos de Palacín (2001) e também os apanhados históricos 

de Santa Cruz (2019) há que se perceber a formação do povo goiano. Em 1804, os brancos 

constituíam uma minoria, cada vez mais exígua, porém ainda cheia de poder. Ser das 

famílias tradicionais da época, significava estar no grupo dos “homens bons”: 

Aqui se encontram os germes do futuro coronelismo, e já de fato, o 

segundo governador, Conde de São Miguel, queixava-se de que os 

juízes locais – eleitos entre os “homens bons” – eram verdadeiros donos 

da justiça, pois “contra os quais não há quem jure pelo medo da sujeita 

conveniência, ou se jura falso pelo temor da vingança” (PALACÍN, 

2001, p. 38). 

Com essa ideia dos “homens bons” foram surgindo os senhores da verdade e 

grandes paladinos da justiça goianos: era o tempo dos coronéis. 

O goiano possuía correndo em suas veias o sangue que provinha muito mais 

originariamente dos povos indígenas e negros, o que lhe concedeu talvez uma conexão 

mais intensa com a terra, proporcionando uma propensão à resistência, seja pelas 

dificuldades de viver nos confins do “fim do mundo”, muitas vezes marginalizados, 

vivendo no sertão onde teve que aprender a ser sobrevivente, e acima de tudo um forte. E 

para as mulheres goianas, não foi diferente.  
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Quem ditava as regras em terras goianas podia tudo. Nas bandas dos sertões de 

Goiás a voz do Governador era a lei, independente de quaisquer abominações que ele 

quisesse perpetrar aos seus governados, sua voz tinha os contornos potentes do 

“patriarcado-coronelista” que sempre imperou fortemente no estado. Após a decadência 

advinda dos tempos de mineração, a sociedade viu nascer a economia agropastoril, e 

agora o poder de vida e de morte pertencia aos coronéis de Goiás. 

 

Figura 7 – Quem tem medo dos coronéis de Goiás? 

                      Fonte: Domínio público7 

2.4 Em Goyaz, Coronelismo e Mulher 

Após a queda da mineração e passando pelo período de decadência e pobreza, 

houve um momento de transição até que se chegasse a desenvolver uma nova atividade 

comercial no estado. Esse momento de desalento, acabou de certa forma moldando, em 

alguns aspectos, o caráter do goiano. 

Uma certa tendência ao apego e ao conservadorismo quanto às transformações 

acabou sendo criada na personalidade do povo goiano em geral. Talvez analisando tal 

comportamento desde sua formação, possamos esclarecer certas formas do proceder 

arraigado do homem goiano, sempre muito tendente à inércia, quando se trata de 

mudanças de hábitos ou atitudes: 

 
7Domínio público. Disponível em http:// www.vilaboadegoias.com.br/ álbum fotos/_antigas/page/ 

image38.html. Acesso: 18 jul. 2021. 

 

http://www.vilaboadegoias.com.br/%20álbum_fotos/_antigas/page/%20image38.html
http://www.vilaboadegoias.com.br/%20álbum_fotos/_antigas/page/%20image38.html
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Surgiu assim um comportamento característico dos goianos que vários 

observadores registraram em seus relatos. Oscar Leal foi um deles. Em 

1889, ele fez uma descrição nada abonadora dos habitantes de Goiás: 

Esta gente não fala – boceja, não anda – arrasta-se, não vive – vegeta. 

Para ela não há ambição, nem luxo, nem dinheiro, nem conforto: não 

há nada e que corra a vida como o barco à mercê da corrente. (SANTA 

CRUZ, 2019, p.66). 

Desde os tempos imperiais, o sistema do coronelismo registrado por Oscar Leal 

em 1889 vem nos contar sobre o comportamento dos goianos. As mentalidades machistas 

formadoras do estado de Goiás em relação às mulheres parecem não ter evoluído muito 

desde então. Ainda se mantém a violência como padrão de comportamento, 

principalmente em relação ao sexo feminino. O apego à mentalidade coronelista é notório 

em nosso estado, como se vê, em matéria veiculada em jornal de Goiânia: 

Figura 8 – Deputado Amauri Ribeiro toma posse na Assembleia Legislativa de Goiás, com a esposa no 

colo. 

Fonte: Jornal Diário de Goiás (2019) 
 

Analisando-se a foto que bem demonstra o ranço da cultura coronelista que 

nunca se extinguiu, mesmo no ano de 2019, observamos que num lapso temporal de 130 

anos entre a narrativa de Oscar Leal até o fato ocorrido, ainda há a perpetuação da 

objetificação da mulher pelo patriarcado-coronelista-goiano. Ainda é muito difícil para 

mulher ver seus direitos respeitados. Normalmente somos tidas como “problemáticas”, 

“mimizentas”. É sempre a mesma cultura de tentar nos deslegitimar ou nos silenciar de 

todas as maneiras em nossos discursos.  
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Sigamos com a definição do conceito de coronelismo, segundo Edgar Carone 

(1971), como fenômeno social que em terras goianas encontrou abrigo permanente, 

principalmente em tempos de Bolsonaro: 

No entanto, a razão primeira do coronelismo é o fator geográfico, que 

vai estar intrinsecamente ligado à formação das grandes propriedades. 

A formação complexa e individualista da nossa expansão territorial se 

faz através de núcleos isolados. Portugueses nobres, comerciantes ricos 

e militares a serviço da Coroa, etc., recebem sesmarias, formando os 

primeiros núcleos independentes e iniciando, por razões várias, um 

processo que prossegue no Império e República. Enquanto os 

latifúndios se estendem, praticamente não existe a ação do Estado; a 

ausência do poder público facilita a presença do poder privado, que se 

arroga no direito de todos os atributos "legais". (CARONE, 1971, p. 

85). 

No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade 

econômica e durante as três primeiras décadas, o estado continuou atrelado à política 

oligárquica da Primeira República. Itami Campos (2015) trata o coronelismo como um 

fenômeno político de brasileirice, que denota a dominação política, econômica e social 

de uma comunidade, que mesmo não sendo sistema exclusivo do Brasil, aqui adquiriu 

certas tipicidades muito peculiares e, em outros países, recebeu outras denominações. No 

Brasil, aconteceu a chamada “Repúblicas dos Coronéis”, que caracterizaram a Primeira 

República, entre 1889 a 1930. 

Com a abolição da escravidão, em 1888, as condições de trabalho e de moradia 

dos escravos que viviam em Goiás, permaneceram inalteradas. Aliás, a população de 

Goiás era constituída por uma maioria negra e uma minoria branca:  

Essa minoria, como a antiga nobreza, concentrava todo o poder e quase 

toda a riqueza. Os cargos administrativos superiores eram de nomeação 

da Corte. Para ser eleito ou escolhido para os cargos administrativos 

locais (vereador, juiz ordinário, etc.) era necessário pertencer ao grupo 

dos “homens bons”, formado das famílias tradicionais. Aqui se 

encontram os germes do futuro coronelismo, e já, de fato, o segundo 

governador, Conde de São Miguel, queixava-se de que os juízes locais 

– eleitos entre os “homens bons” – eram verdadeiros donos da justiça, 

pois “contra os quais não há quem jure pelo medo da sujeita 

conveniência, ou se jura falso pelo temor de vingança”. (PALACÍN, 

2001, p. 38). 

O espírito coronelista retratado por Palacín (2001) representa uma realidade 

social da época. Era o temor a força motriz para a obediência em tempos de coronéis e, 

obedecer ao coronel era a prudência falando mais alto. A chamada política coronelista 
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vigorou em todo o Brasil, mas formaram-se tipos distintos de “coronéis” que produziram 

diferentes formas de discurso, mas todos ancorados na dominação do outro. 

Em Goiás, o coronelismo que se fez presente foi o da “periferia”, pois se tratava, 

na época, de uma região de menos importância econômica, considerada ainda pobre, e 

atrasada frente a outras localidades. Não apenas, como ainda concentrava baixa densidade 

demográfica e uma população que era pouco representativa para o governo federal. 

(CAMPOS, 2015, p.49). 

 

Figura 9 – Goiás dos sertões, nos tempos dos coronéis 

                Fonte: Domínio Público8, (2020). 

Ressalta-se que tanto a dificuldade de comunicação, quanto a localização 

geográfica fez de Goiás um ponto isolado com extrema dificuldade de transporte de 

comércio de exportação para o litoral. Assim, as terras dominadas pela política dos 

coronéis foi construindo para as mulheres goianas do início do século um entrave ainda 

maior para que pudessem superar. 

A política coronelista pregava certo compromisso entre os poderes (federal, 

estadual e municipal) e o coronel era o mediador direto para a troca de favores entre as 

instituições governamentais. O coronel, nessa perspectiva, representava a “proteção” para 

seu povo. A partir daí saiam arranjos de todos os níveis, desde que favorecessem a política 

dos coronéis envolvidos nas questões. Existia um pacto implícito, um “sistema de 

reciprocidade”, que seria a orientação de toda a base coronelista, um acordo tácito 

formulado entre as partes, ou seja: 

 
8 Domínio público.  Disponível em: 

http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html. Acesso em: 18 jul. 

2020. 

 

 

http://www.vilaboadegoias.com.br/album_fotos/fotos_antigas/page/image38.html
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Da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos do 

oficialismo nas eleições estaduais e federais; da parte da situação 

estadual, carta-branca ao chefe local governista [...]em todos os 

assuntos relativos ao município, inclusive, na nomeação de 

funcionários estaduais do lugar. (CAMPOS, 2015, p. 59 apud LEAL, 

1948, p. 50). 

Segundo nos informa Itami Campos, o primeiro arranjo em Goiás, foi o “arranjo 

bulhonista”, alicerçado pelo coronel José Leopoldo de Bulhões Jardim, elegendo-se o 

primeiro deputado geral após sua diplomação em 1881. Em seguida, dando continuidade 

à política das oligarquias, veio o “arranjo xavierista”, e a ideia de congraçamento, 

implantado pelo fazendeiro José Xavier de Almeida, que buscou se aproximar dos 

políticos opositores, rompendo com o bulhonismo e sendo apoiado pela força política de 

Gonzaga Jayme, Sebastião Fleury Curado, Torquato Caiado e Totó Caiado, João Alves 

de Castro, Hermenegildo Lopes de Moraes, e outras figuras políticas dominantes à época. 

(CAMPOS, 2015, p.82-86). 

Importante mencionar que Eurídice Natal e Silva, uma das protagonistas aqui 

analisadas, integrou à tradicional família coronelista dos “bulhões”, portanto, foi uma 

mulher que conheceu os ditames e regras da política oligárquica, enfrentando de forma 

pioneira e abrindo rasuras no cenário feminino por meio de seus posicionamentos 

ousados. Da mesma forma, Leodegária de Jesus, mesmo não tendo sido filha de família 

tradicional oligárquica, teve seu pai, um “xavierista”, deputado estadual eleito por dois 

pleitos, ainda que no segundo sua eleição tenha sido depurada, e sendo ela uma mulher 

negra, a ela também foi imposto o peso do sistema que estruturava o poder local, e sua 

capacidade de transpor barreiras a fez romper com padrões que não lhe permitiriam estar 

naquela sociedade de preconceitos. Rosa Santarém Godinho, filha do deputado estadual 

Luiz Godinho, já conhecia o sistema das oligarquias daquela sociedade, uma vez que seu 

pai estava sempre às voltas com os coronéis e representavam a elite branca e privilegiada 

que predominava na sociedade.  

É importante que se compreenda que o coronelismo pode ser assim entendido: 

Tudo isso indica que o problema do “coronelismo”, aparentemente 

simples, apresenta no seu mecanismo interno grande complexidade. 

Não há dúvida, entretanto, que ele é muito menos produto da 

importância e do vigor dos senhores de terras do que da sua decadência. 

A debilidade dos fazendeiros só aparenta fortaleza em contraste com a 

grande massa de gente que vive, mesquinhamente, sob suas asas e enche 

as urnas eleitorais a seu mandado. O “coronelismo” assenta, pois, 

nessas duas fraquezas: fraqueza do dono de terras, que se ilude com o 

prestígio do poder, obtido à custa da submissão política; fraqueza 
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desamparada e desiludida dos seres quase sub-humanos que arrastam a 

existência no trato das suas propriedades. (LEAL, 2012, p.30). 

Victor Leal deixa claro que o coronelismo se utiliza das fragilidades para se 

fortalecer. Tanto os coronéis, grandes donos de terras, quanto os seus subordinados são 

material humano formador desse sistema de poder. Os primeiros, acreditando nas ilusões 

do poder, os últimos, porque em nada mais acreditam, a não ser na obediência. 

Abaixo o recorte demonstra um telegrama datado de 1910 que bem demonstra 

como funcionavam os “acertos de contas” na Goiás dos coronéis: 

 

. 

Figura 10. Telegrama enviado ao Jornal O Goyaz, de Felix Bulhões, de 26 de março de 1910. 

Fonte: Jornal Goyaz – O Democrata (23 março 1910) – Biblioteca Nacional Digital 

 

A informação enviada por telegrama ao jornal, solicitava proteção policial e 

demonstrava bem a “truculência” daqueles tempos: “delegado e tenente Santiago 
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informam que Elyzeu Dutra mandou reunir jagunços atacar minha residência, não quer 

consentir minha permanência na cidade”. Era prática comum, a presença da “jagunçada”, 

homens executores de tarefas das mais variadas, todos sob o amparo e mando dos coronéis 

que lhes designavam as ordens, desde surras, desocupação de pessoas, até 

desaparecimentos, que nunca mais se tinha notícias dos desafortunados, possivelmente 

chacinados por emboscadas. Era a lei dos “coronéis”. Mandava quem podia, obedecia 

quem tinha juízo”, como o dito popular informava. 

Desde então, o estado de Goiás vem sendo “assombrado” pelo fantasma do 

coronelismo. Teoricamente, os tempos de coronéis teriam findado com a República 

Velha, porém os resquícios desta cultura coronelista ainda estão presentes na estrutura 

social e na concepção das relações políticas que acabam endossando o coronelismo e as 

diferenças de gênero em terras goianas. Ainda vigora o dito popular do “manda quem 

pode, obedece quem tem juízo”. 

Lamberg foi grande observador das relações entre os homens e mulheres no 

Brasil, e entendeu explicitamente a natureza “sanguínea” que atravessa a alma do homem 

brasileiro: 

Se formos a considerar o phanomeno que se dão diariamente nas 

relações entre os dous sexos, encontraremos desde logo uma differença 

capital entre os costumes brazileiros e os costumes allemães. Enquanto 

na Allemanha, como aliás, nos paizes anglo- saxonicos, o noivado dura 

as vezes anos, estabelecendo-se entre o rapaz e a rapariga relações que 

teem por base um amor ideal'; aqui pelo contrário, o noivado é a bem 

dizer curto, e o amor, que chega por vezes às raias de loucura, parece 

vir mais de sangue do que de alma. Isto observa-se aliás na raça latina 

em geral, cujo temperamento é diverso do nosso; e para isso influe, e 

não pouco, o clima, particularmente no Brazil. (LAMBERG, 1896, 

p.55). 

Ainda seguindo as impressões do fotógrafo alemão, em 1896, acerca da mulher 

brasileira ele fez reflexões que serão interessantes confrontar com o perfil da goiana no 

contexto do coronelismo. Segundo a visão de Lamberg, o perfil da mulher brasileira era 

o da “boneca” educada apenas para enfeitar os lares, nem sendo capaz de promover a 

devida educação de sua prole, que deveria ficar a cargo do homem, responsável por todas 

as questões internas das relações familiares, portanto, cabendo à mulher, meras 

futilidades, demonstrando uma visão sexista da total incapacidade das mulheres 

brasileiras para assuntos que demandassem coordenação e inteligência, no mínimo. 

A questão geográfica e fundacional da Província de Goyaz foi essencial para 

forjar o caráter especialmente forte das mulheres goianas. Aqui se retoma a discussão do 
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temperamento das mulheres goianas relatados por Cunha Mattos, tidas como “dóceis, 

honestas e afáveis” em 1824 e se junta aos relatos de Goiás do Couto sobre as mulheres: 

[...] elas, nas dobras das intermináveis azáfamas caseiras, detinham 

sólido e indeclinável império, competindo-lhes a gerência absoluta das 

atividades internas do lar. Gozando de maior consideração, 

aparentemente submissas, sem direitos ostensivos, na semiclausura que 

os costumes impunham, diziam sempre a última palavra. (BRITO, 

1974. p. 29). 

A partir da visão de Goiás do Couto vemos que a mulher vilaboense era 

diferenciada. A mulher dócil e submissa aparecia no trato social, mas nas relações 

intrafamiliares a influência da articulação dessas mulheres goianas comparecia poderosa, 

agindo nos bastidores, “veladamente”, em condições de ter o controle das situações. 

Aquelas mulheres foram se moldando às dificuldades que enfrentavam e tiveram maior 

liberdade de ação, pois enquanto os homens enfrentavam longas distâncias saindo do 

sertão rumo às capitanias para negócios, cabia às mulheres os papéis de comandar e 

administrar com pulso de aço as grandes fazendas de engenho, solucionando problemas 

e tomando decisões, tal qual os seus “senhores” fariam, ou até muito melhor.  

Os maridos das goianas eram os coronéis e sustentavam a sociedade naquele 

momento. Sendo assim, as matronas potentes sabiam o valor que tinham ao “comandar 

quem comandava”, dessa forma, a inteligência dessas mulheres goianas se fez presente 

para construírem rasuras numa cultura que não lhes proporcionaria espaço algum. As 

fissuras foram criadas por essas mulheres potentes, protagonistas femininas que 

construíram estratégias para subverter a ordem das coisas. 
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Figura 11 – Família goiana, onde se percebe muitos filhos, e a serenidade do patriarca-coronel em 

dominação nas relações de poder, enquanto a mulher, cuida dos filhos, sua inteira responsabilidade. 

Fonte: Domínio público, (2020) 
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3. DO PROTAGONISMO FEMININO 

Afinal, o que querem as mulheres? A pergunta que ainda causa incômodo social 

e indignação de tantos, mesmo nos tempos atuais, pode ser respondida por uma vida 

pensada e analisada pela ótica do feminismo, única via para a transformação ético-

política-social que queremos, enquanto mulheres. Queremos uma vida em que possamos 

ser protagonistas de nossas histórias, contadas pelas nossas próprias perspectivas. 

3.1  Breve história do feminismo 

O feminismo começou com a luta pelos direitos das mulheres brancas operárias. 

Lutar por mais igualdade e por mais espaço dentro da sociedade é algo que remonta à 

antiguidade, afinal, a própria História foi contada por homens, e as narrativas contadas 

foram as dos homens. 

Para pensar num feminismo que seja transformador da sociedade patriarcal em 

que vivemos é importante que se compreenda os contextos históricos em que se deram os 

movimentos feministas e dessa forma, será possível perceber de onde está falando cada 

mulher: 

Laurents propõe interrogar-se acerca das relações mantidas por 

mulheres reais enquanto agentes históricos com o conceito normativo 

de mulher, produto do discurso hegemônico. Ou seja, antes de tentar 

dar a resposta à pergunta “O que é uma mulher? ”, deve-se deixá-las 

falar para que nos digam quem são ou quem eram. E isso não só porque 

às mulheres foram impostos o silêncio e a exclusão, mas também 

porque a construção do gênero é ao mesmo tempo resultado de um 

processo de representação e de autorrepresentação. (GARCIA, 2015, 

p.18) 

Analisemos, pois, sobre quem foram e como falaram as mulheres para que 

possamos ter um melhor entendimento sobre o feminismo. 

Pelo que se sabe, o termo feminismo como um conceito só teria surgido em 1837, 

com o filósofo francês Charles Fourier, que empregou pela primeira vez a palavra 

“féminisme”.  

Desde os tempos antigos, o imaginário masculino é frequentado por 

pensamentos de menosprezo, diminuição, silenciamento, e até apagamento quando se 

pensa em mulheres. Vejamos o caso do mito de Pandora9, por exemplo, onde a figura 

 
9Pandora, a mais bela mulher jamais criada, foi enviada como presente de Zeus a Epimeteu sob a custódia 

de Hermes. Epimeteu, tendo sido alertado pelo irmão Prometeu, não aceitou o presente, o que provocou a 

ira de Zeus, que puniu Prometeu num tormento eterno. “Alarmado com o destino de seu irmão, Epimeteu 
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feminina tornou-se a responsável por criar todas as mazelas do mundo, unicamente 

porque recebeu a punição diante de seus atos impulsivos. Sempre a visão de que o existir 

da mulher representava um “quase” erro. 

Retornemos às raízes mais remotas, para que se possa compreender o contexto 

em que as primeiras mulheres do mundo estiveram inseridas. Era um momento em que 

era vedado o conhecimento às mulheres, limitadas que eram aos serviços “divinos” da 

maternidade. 

A partir da presença da religião nesse contexto mencionado, houve o reforço da 

visão reducionista das mulheres, tornando-as estigmatizadas e limitando sua visibilidade 

diante do mundo e diante de si mesmas. Com a religião cristã, veio a implantação perversa 

do estigma de que todas nós seríamos “propensas ao pecado”, e que, portanto, deveríamos 

nos manter subjugadas eternamente, talvez até “punidas”, por vezes, por causa da 

curiosidade advinda daquela mordida que teria vindo da maçã, e teria causado a expulsão 

da humanidade do Paraíso. 

Se, num exercício de pensamento, se pudesse imaginar que o mito fosse outro, e 

as mulheres pudessem ter sido “filhas de Lilith”, e não de Eva, a igualdade teria sido 

implantada desde sempre? 

Lilith teria sido a partir da mitologia da antiga Suméria a primeira 

mulher de Adão, tendo sido criada como ele, também do pó e sendo 

insuflada com o sopro divino para fundar nossa espécie sem que 

houvesse aparente superioridade do homem sobre a mulher, até 

enfrentar no leito o desafio de sua submissão, o que provocou uma 

retificação mitológica por meio da suposta fragilidade de Eva. Ela 

representa em quase todas as culturas a potência sexual da mulher, sua 

periculosidade, por ser uma figura feminista que não aceita menos que 

a igualdade entre homens e mulheres. Sua deslegitimação pelas culturas 

deveu-se, obviamente, pela força do patriarcado que precisava de sua 

desqualificação. (ROBLES, 2019, p. 35-36) 

 

Lilith sempre foi “demonizada” pela sua figura libertária e pelo seu desejo de 

exercitar a igualdade de tratamento que era dispensada ao primeiro homem, Adão. Ela 

nunca desejou nem mais e nem menos, apenas quis equilíbrio de condições, porém, já 

consciente de sua fragilidade, Adão queixou-se, e da visão machista desde a criação do 

 
apressou-se em se casar com Pandora, que Zeus fizera tão imprudente, má e preguiçosa quanto graciosa e 

bela — a primeira de uma grande série de mulheres desse tipo. Logo de início, ela abriu um pote que 

Prometeu entregara ao irmão com a advertência de jamais abri-lo, pois, dentro dele, havia conseguido 

encerrar, com grande esforço, todos os males que podiam infestar a raça humana, tais como a Velhice, o 

Trabalho, a Doença, a Loucura, o Vício e a Paixão. Liberados, esses males voaram como nuvem e picaram 

todas as partes dos corpos de Epimeteu e de Pandora, atacando depois a raça dos mortais. Apesar de tudo, 

a ilusória Esperança, que Prometeu também havia encerrado no pote, desencorajou-os, com suas mentiras, 

a não cometer suicídio coletivo (GRAVES, 2018, p.258). 
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mundo, de um Deus-homem, a partir de seu Filho-homem, fez-se necessário criar a ideia 

daquela que seria o “apêndice”. Implantou-se então o imaginário de Eva, a que se 

subordinaria e teria a finalidade de servir a propósitos, e não teria o direito de decidir 

sobre sua vida, e mais, ainda carregaria o fardo de sua “curiosidade pela busca do 

conhecimento”, que a puniria por todo o sempre, “ad perpetuam”. 

E se às mulheres tivesse sido dado o direito de usar o mito da concepção advinda 

de Lilith? Talvez para as mulheres o mundo pudesse ter sido um lugar mais acolhedor. O 

questionamento é uma mera provocação para o que vem a seguir. 

Os exemplos de mulheres consideradas perigosas ou traiçoeiras são diversos pela 

História, e obviamente foram tidas como danosas ao sistema tais mulheres, porque de 

algum modo ousaram subverter a “ordem” masculina. Ou porque quiseram ter seus 

desejos respeitados, ou porque desejaram querer ter direitos iguais aos masculinos.  

São Paulo era habitualmente invocado contra qualquer uma que se 

pronunciasse ou fizesse perguntas constrangedoras sobre a atitude da 

Igreja em relação às mulheres: “Mantenham suas mulheres caladas nas 

igrejas, porque não lhes é permitido falar”, instruiu aos Coríntios. 

(WALTERS, 2021, p.17). 

Mesmo tentando ser amordaçadas e subjugadas, muitas foram as mulheres que 

se insurgiram contra as opressões religiosas, apesar das reprimendas que avançavam e do 

período de horror de “caça às bruxas” que foram um massacre de milhares de mulheres 

pelo mundo todo, que eram mortas apenas por exprimirem opiniões, ou por serem 

diferentes, ou por lutarem por seus direitos.  

Muitas mulheres, entretanto, existiram na história e acharam meios de deixar 

suas marcas como feministas. Mulheres capazes de desmontar o jogo patriarcal com seus 

questionamentos e serem resistentes mesmo em tempos que a elas jamais seria possível 

tais ousadias. 

Christine de Pizan (1363-1431) talvez tenha sido uma das primeiras mulheres 

escritoras profissionais, porque foi com o trabalho de escritora que ela manteve seus filhos 

pequenos após o falecimento de seu marido. Sua capacidade intelectual elevada e sua 

evidente erudição permitiram a ela ser uma produtiva escritora de 37 obras preservadas. 

Mas talvez de todo o seu legado, o maior deles tenha sido A cidade das mulheres, pela 

essência feminista que trazia em seu conteúdo. 

Assim fez a filósofa Christine de Pizan, em 1405, com sua obra A Cidade das 

Damas, valendo-se simbolicamente da alegoria das três damas: “razão, retidão e justiça” 
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e com o diálogo em que a própria Christine, transmutada na  personagem principal, criaria 

um enredo utópico, “uma cidade das damas”, cujos alicerces confrontavam os 

pensamentos que inferiorizavam as mulheres, e com um levantamento histórico 

riquíssimo de mulheres virtuosas que ao longo do tempo, foram exemplos de 

representatividade na França, não só como virtuosas mulheres, que seria o esperado, mas 

como mulheres de sagacidade, inteligências brilhantes, conhecimentos diferenciados e 

que se destacaram em variadas situações da História. Christine vai construindo sua 

narrativa, gerando uma impactante ação política, deslocando a visão androcêntrica para 

um olhar visivelmente feminista e lançando ideias às mulheres de um protagonismo que 

a elas não era permitido naquele contexto medieval. 

Metaforicamente, Pizan construiu em sua obra, as ideias basilares para o 

feminismo e para cidadania, como esclarece Garcia:  

Desse modo, Pizan reivindica para as mulheres o primeiro direito do 

qual derivam todos os outros, ou seja, o do reconhecimento da condição 

de sujeito, com toda a dignidade que isso implica e com todas as 

qualidades que se atribuía somente aos homens: inteligência, força, 

valor, criatividade. Reivindica também como valores humanos 

igualmente dignos de consideração tudo aquilo que se reconhece como 

próprio das mulheres e que em consequência é desvalorizado: a ternura, 

o cuidado com as pessoas, a ocupação com tarefas menores – as tarefas 

domésticas. (GARCIA, 2015, p.25). 

 

Figura 12 – La Cité des Dames of Christine de Pizan 

Fonte: Domínio público 



   

67 
 

Avancemos sobre o percurso que nos leva aos caminhos do feminismo. A 

maioria dos estudiosos identificam três ondas principais do feminismo, tendo cada uma 

das ondas motes específicos que as deflagraram, o que nos leva a uma possível dificuldade 

de estudos, que serão resolvidos apenas pela perspectiva da dinâmica das “ondas”. 

Sendo as ondas fenômenos que se propagam no tempo e no espaço, nosso estudo 

versará sobre as principais transformações causadas por esses “fenômenos” divididos em 

três momentos: 1. Primeira onda (século XVIII até início do século XX) onde aparecem 

as mulheres feministas (basicamente brancas, de classe média, com acesso à educação, 

que exigiam direito ao voto, acesso igualitário à educação e direitos iguais no matrimônio; 

2. Segunda onda (século XX décadas 1960 -1990), as mulheres percebem que os direitos 

legais adquiridos durante a primeira onda não proporcionaram nenhuma melhoria. É o 

feminismo da diferença, teorização sobre as relações de gênero, crítica ao patriarcado, a 

diferença sexual é considerada mais importante que raça e classe, a ideia da união entre 

as mulheres (sororidade), o slogan sintetizou o momento “o pessoal é político”; 3. 

Terceira onda (século XX a partir da década de 1980 - século XXI), as mulheres lutam 

pela diversidade racial, de nacionalidade, de cultura, enfim, é o período das “muitas 

mulheres”, desconstruções de teorias e desenvolvimento de novas teorias que possam 

contemplar a todas, todos, e todes, consolidação de estudos sobre as sexualidades. 

Seguimos por escolha mencionar aqui algumas mulheres representativas de cada 

uma das ondas do feminismo. Todas, a seu modo, deixaram marcas importantes para a 

construção do feminismo que hoje vivenciamos. 

 Primeira onda do feminismo 

O momento foi de construção da luta coletiva para igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, ainda sem qualquer distinção entre sexo ou gênero. “A mente não 

tem sexo”, por essa emblemática frase o filósofo Poulin de La Barre introduziu à 

discussão sobre feminismo, o tema da educação. Seu texto Sobre a igualdade dos sexos, 

de 1673, foi considerado a primeira obra feminista, e mais uma vez, observamos que os 

homens se apropriam de nossas discussões para dizerem sobre o que deveríamos falar, e 

até a que ponto deveríamos ir. Cabe refletirmos sobre as tantas interferências que os 

“sábios” homens vem fazendo em nossas vidas desde sempre. E podemos completar o 

pensamento de Poulin dizendo que: a mente não tem sexo, mas ela tem gravada nela o 

sexo masculino, que precisa ser reprogramado! 
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Aqui, permito-me escolher falar precipuamente de mulheres, porque sobre 

homens todas as histórias possíveis já foram contadas, e as versões são sempre as “deles”, 

o olhar é sempre o “deles”, dessa forma me reservo o direito como pesquisadora a 

escolher as mulheres como protagonistas neste trabalho, e serão elas as que irei exaltar, 

recuperar os feitos e narrativas. Reparação histórica, apenas. 

Para pensar em mulheres que representaram a primeira onda, falemos do 

momento de conscientização feminista do século XVIII, com a Declaração dos Direitos 

das Mulheres e das Cidadãs, escrito em 1791, por Olympe de Gouges e em Reivindicação 

dos Direitos das Mulheres, de Mary Wollstonecraft, de 1793. 

Olympe de Gouges (pseudônimo de Marie Gouze) foi uma mulher do povo, 

nascida em 1748, em Paris. Era muito engajada nas temáticas sociais, desde defesa dos 

direitos femininos acerca do divórcio, maternidade, além da luta contra a escravidão dos 

negros, uma mulher à frente de seu tempo, e com a escrita de sua Declaração dos Direitos 

das Mulheres e das Cidadãs, vislumbrava igualdade e uniões livres para mulheres. 

 

Figura 33 – Olympe de Gouges 

Fonte: O livro do Feminismo, (2019) 

Mary Wollstonecraft, nascida em Londres, em 1759, era autodidata, aprendendo 

a ler aos 14 anos. Em sua obra mais relevante, A reivindicação dos direitos da mulher 

(1793), foram forjadas as bases para o feminismo moderno. Posicionava-se a favor da 

igualdade entre mulheres e homens, com independência econômica das mulheres e sua 

participação política e parlamentar. Para Mary, a via possível para isso era pela educação, 

único meio para as mudanças sócio-político-econômicas na vida das mulheres. 
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Figura 44 – Mary Wollstonecraft 

    Fonte: O livro do feminismo, 2019 

 

Apesar das vozes femininas que clamavam por igualdade, veio o século XIX, e 

pouca coisa foi alcançada efetivamente. Apenas foi dado o primeiro impulso para uma 

luta que perduraria ainda por muito tempo. Ainda sem condições cidadãs e excluídas do 

sistema educacional formal e de direitos, faltava conseguir o voto e ingressar nos meios 

acadêmicos. Esses foram os objetivos do sufragismo que seria a marca registrada da 

segunda onda do feminismo que viria. Diz sobre o assunto Maria Amélia Teles: 

Tal era o menosprezo às mulheres, consideradas seres inferiores, ou 

crianças, que as Constituições latino-americanas do século XIX sequer 

proibiam o voto feminino, pois o título de cidadão era somente dado 

aos homens. Quando as mulheres “resolveram, então, efetivar o direito 

de voto, algumas Constituições sofreram mudanças para estabelecer 

expressamente que a mulher não podia votar. (TELES, 1993, p.40). 

Para as mulheres do início do século XX, o que havia era a aceitação de sua 

condição de subalternidade e invisibilidade, afinal, a história foi escrita desde o início dos 

tempos por homens, portanto, o olhar que se revelou sempre foi o masculino. A voz dita 

e ouvida sempre foi a do homem que traçou os rumos da história da humanidade. 

Contudo, ainda que objetificadas e, por muito tempo dominadas por uma estrutura 

patriarcal-judaico-cristã, fissuras ocorreram ao longo dos anos, como se pretende 

demonstrar por meio das protagonistas estudadas neste trabalho. 

Com a propagação do movimento sufragista pela Europa e também nos Estados 

Unidos, a primeira ideia de feminismo organizado no mundo ocorreu, e no Brasil, 

seguindo o mesmo caminho, a primeira fase do feminismo teve como objeto de luta das 
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mulheres os direitos políticos, mediante a participação eleitoral, tanto com a possibilidade 

de elegerem, quanto de serem eleitas. 

Aqui teremos que mencionar a presença marcante da indigenista Leolinda Daltro 

(1859-1935): 

Integrou o Serviço de Proteção aos Índios em seu nascedouro (1910), e 

defendeu a vida toda a escolarização laica. Em 1910, Leolinda fundou 

o Partido Republicano Feminino antes do direito ao voto feminino, que 

só veio no governo de Getúlio Vargas, em 1932. (DÓRIA, 2018, 36). 

Leolinda era uma baiana sem freios e amarras, tanto que lhe rendeu o apelido de 

“Mulher do Diabo”, porque representava aquilo que a sociedade da época mais temia, era 

separada, sufragista, falava tudo o que pensava, além de muito politizada, feminista 

assumida e defensora dos indígenas. 

 

Figura 55 – Leolinda Daltro 

Fonte: Livro Empoderadas (DÓRIA, 2015, p.36) 

Bertha Lutz (1894-1976) era bióloga, especializada em anfíbios, mas sua 

especialidade maior era em lutar pelo direito das mulheres. Usou suas condições de 

mulher branca, cientista e privilegiada para modificar as estruturas sociais brasileiras, sua 

contribuição foi sem dúvida marcante para os movimentos feministas, porque foi ela a 

fundar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, tendo representado o Brasil na 

Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos, de onde saiu vice-presidenta da 

Sociedade Pan-Americana. 
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                            Figura 66 – Bertha Lutz 

               Fonte: Livro Empoderadas (DÓRIA, 2015, p.37) 

Pela sua luta, o direito ao voto foi assegurado pelo Código Eleitoral em 1932, e 

não deixou de empreender esforços também pela Constituição de 1934, para que nela 

figurassem os direitos assegurados de voto para as mulheres. Para melhor lutar pela causa 

feminina, virou advogada e lutou veementemente pelos direitos femininos, chegando à 

deputada federal em 1933, onde conseguiu mudanças importantes para o direito das 

mulheres: direito à licença maternidade, equiparação salarial, melhoria nas condições de 

trabalho, além da proibição do trabalho infantil. 

Obviamente que todos os esforços obtidos por Bertha Lutz, Leolinda Daltro e 

outras mulheres guerreiras, não tenham resolvido as questões de silenciamento, 

apagamento, injustiças sociais de toda a ordem que ainda pesam sobre as cabeças de todas 

nós mulheres, mas representou um pequeno avanço na longa caminhada que nos espera. 

Não é possível também falar de primeira onda do feminismo no Brasil e não 

mencionar um dos nomes mais representativos: Nísia Floresta. Era o pseudônimo de 

Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885), uma mulher indócil para os padrões da época, que 

lutava por mais educação para as mulheres, e era ferrenha na defesa do direito feminino, 

dos índios e dos escravos. Autora de vários livros, dentre eles um que foi considerado a 

obra precursora do feminismo no Brasil. Sobre ela diz Constância Lima Duarte: 

Em 1832, por exemplo, ao escrever Direitos das mulheres e injustiça 

dos homens, foi dado o primeiro passo nessa trajetória, ou plantada a 

primeira semente que germinaria em diversos outros escritos. Nesse 

livro – que chamou de tradução livre de Vindications of the rights of 

woman, de Mary Wollstonecraft, ela trata dos direitos das mulheres à 
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instrução e ao trabalho, e exige que as mulheres sejam consideradas 

inteligentes e merecedoras de respeito pela sociedade. Nísia relaciona 

os preconceitos mais divulgados contra o sexo feminino, identifica suas 

origens na dominação portuguesa, e ainda desmistifica a ideia 

dominante da superioridade masculina. Se lembrarmos que nesse tempo 

a grande maioria das mulheres brasileiras vivia enclausurada em 

preconceitos, sem nenhum direito que não fosse o de ceder e aquiescer 

sempre à vontade masculina, mais surpreendente se torna sua iniciativa. 

A autora foi uma honrosa exceção em meio à massa de mulheres 

submissas, analfabetas e anônimas. (DUARTE, 2010, p.12-13). 

Nísia Floresta representou uma mulher muito à frente de seu tempo, pela visão 

diferenciada que ela tinha das mulheres. Para Nísia, as mulheres precisavam sair do lugar 

de desconhecimento, para ocuparem seus espaços por meio da educação, e serem 

respeitadas como mereciam. 

 

 

                               Figura 77 –Nísia Floresta 

                             Fonte: Domínio público 

Afinal, para contextualizar o momento que vivenciavam essas mulheres, era 

tempo da Constituição de 1891, e não foram elas apenas “esquecidas” pelos constituintes 

quando da realização da lei maior, é que as mulheres realmente nem eram consideradas 

seres individuais dignos de direitos, eis a questão, portanto, lutar por direitos de seres que 

não eram considerados “indivíduos”? Eis o motivo que nos faz lutar até hoje ainda. 

Mas mesmo que tenhamos que lutar desde aqueles tempos da primeira onda do 

feminismo, que parece jamais ter terminado, afinal quando se fala de direitos políticos 
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para mulheres, a luta é inglória, os exemplos de resistência também sempre foram marca 

registrada de nossas mulheres. 

As brasileiras têm sangue aguerrido, e parafraseando Euclides da Cunha, nós 

mulheres sertanejas, somos antes de tudo fortaleza pura! Exemplo disso vemos em 

Francisca Senhorinha da Motta Diniz, nascida na cidade mineira de São João del Rei, foi 

ela grande defensora dos direitos e da emancipação da mulher por meio de seu jornal O 

Sexo Feminino (1873-1889) que veiculou em Minas Gerais, e depois no Rio de Janeiro. 

Admirável para a época seu espírito combativo e feminista além dos ditames daquela 

época. Vejamos uma publicação: 

 

Figura 88 – Jornal O Sexo Feminino de 25 outubro 1873 

                 Fonte: Jornal O Sexo Feminino. Número 8 (1873) 
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Figura98 – Jornal O Sexo Feminino 25 outubro de 1873 

Fonte: Jornal O Sexo Feminino. Número 8(1873) 

 

Francisca Senhorinha diz claramente que querem as mulheres a emancipação, a 

regeneração dos costumes, além de reaver os direitos perdidos. Querem a instrução para 

que os direitos das mulheres sejam conhecidos e usados de acordo como queiram, além 

de conhecerem sobre os negócios familiares e ter o direito de administrá-los, enfim, sua 

postura de enfrentamento foi para o momento histórico um exemplo de protagonismo 

feminista, da mulher que resistia e levava consigo outras à conscientização.  

Somente no ano de 1922, nasce no Brasil a Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, que objetivava a luta pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho da mulher 

sem a necessidade da autorização marital. 
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Segunda onda do feminismo 

A segunda onda do feminismo chega junto com os movimentos pela democracia 

nos anos 70. A pauta de luta das mulheres é ver o seu trabalho valorizado e equiparado 

aos homens em termos de salário, o direito a ter prazer sexual e a proteção contra a 

violência sexual, além das lutas políticas contra a ditadura militar. A efervescência inicial 

acontece sobretudo nos meios universitários. 

O mundo sempre teve a formação binária, do macho e fêmea, masculino e 

feminino. Simone de Beauvoir (1908-1986), também promoveu reflexões sobre a 

condição da mulher na sociedade, trazendo grandes contribuições teóricas para a 

construção das epistemologias feministas, ao afirmar que a mulher é uma construção 

social, “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Em seus estudos, Beauvoir entendeu que 

a libertação da mulher estaria no seu investimento nas carreiras profissionais, abrindo 

mão da maternidade como única via instituída para as mulheres. A grande contribuição 

para o feminismo veio de sua obra O Segundo Sexo, certamente uma das mais 

significativas para a construção teórica da segunda onda do feminismo:  

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de 

dizermos "os homens" para designar os seres humanos, tendo-se 

assimilado ao sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da 

palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda 

determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. 

Agastou-me, por vezes, no curso de conversações abstratas, ouvir os 

homens dizerem-se: "Você pensa assim porque é uma mulher". 

(BEAUVOIR, 1970a, p. 9). 

Beauvoir percebe que a construção do mundo foi feita sobre bases em que tudo 

que se designa como “ser humano”, quer dizer para o “homem”, tendo restado à mulher 

certa condição que remonta a um “construir” eterno, porque o tornar-se mulher pressupõe 

a superação de um padrão de “negatividade” dentro da sociedade que precisa ser 

combatido pela mulher de todas as formas para que ela possa “existir” enquanto corpo 

político. 

Analisando a contribuição de Beauvoir para o feminismo, vejo que ainda 

precisamos caminhar, porque muitas são as vezes que nos deparamos com situações da 

vida diária em que, sem perceber, para que possamos ser mais respeitadas, ou talvez até 

ouvidas, somos obrigadas a nos comportarmos como homens, no sentido do simbólico, 

para que assim sejamos escutadas em nossas reivindicações. O fantasma que nos 

aprisiona nessa invisibilidade, nos enxerga como a figura do “Outro” e ainda assola nossa 
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vida. É a ideia que o feminismo chamará de androcentrismo: o homem como medida de 

todas as coisas. 

Nos Estados Unidos, Betty Friedan veio com sua “Mística feminina”:  

A mística feminina afirma que o valor mais alto e a única missão das 

mulheres são a realização de sua própria feminilidade. Assegura que 

esta feminilidade é tão misteriosa e intuitiva e tão próxima a criação e 

a origem da vida que a ciência criada pelo homem talvez nunca chegue 

a entendê-la. Mas por mais especial e diferente que seja, não é, de 

maneira alguma, inferior à natureza do homem; aliás pode ser que seja, 

em alguns aspectos, superior. O erro, afirma esta mística, a raiz dos 

problemas das mulheres no passado, residia em que as mulheres 

invejavam os homens, tentavam ser iguais a eles ao invés de aceitarem 

sua própria natureza, que só pode encontrar sua total realização na 

passividade sexual, a submissão ao homem e em consagrar-se 

amorosamente à criação dos filhos (FRIEDAN, 1965, p. 57). 

A partir de Friedan, com a publicação da sua obra em 1963, a abordagem da 

infelicidade vivida pelas mulheres brancas, de classe média americana, teve uma 

repercussão gigantesca, que promoveu um despertar das mulheres que até então viviam 

sem a consciência de suas situações de opressão. O modelo da dona de casa “bela, 

recatada e do lar” que vigorava como patrimônio americano por todos os meios de 

comunicação, seja pelas revistas femininas ou de artistas com vidas perfeitas, fazia crer a 

às mulheres que todas estavam sendo manipuladas por aquele sistema, e não só as 

mulheres americanas, também as mulheres de vários países, incluindo o Brasil. 

Com o impacto dessas obras e de tantas outras, as feministas da segunda onda 

foram desenvolvendo conceitos fundamentais para que se jogasse luz sobre temas do 

feminismo que precisavam de estudo, como as questões de gênero, do patriarcado e das 

diferenças sexuais. 

As feministas combatiam o sistema patriarcal, e já denunciavam que a questão 

do gênero se tornara razão de exclusão e marginalização, pois as lutas feministas não 

contemplavam a todas as mulheres. O termo que dantes era usado de forma generalizada 

para tratar de todas, agora já não servia mais, porque era excludente, quando se dizia 

“mulher” nos primeiros tempos, o discurso só poderia se referir às vidas das mulheres do 

mundo ocidental, brancas, burguesas, heterossexuais, generalizando aquilo que não se 

podia generalizar, na verdade. 

O feminismo nos leva à luta por direitos de todas, todes e todos. Todas 

porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todes porque o 

feminismo liberou as pessoas de se identificarem somente como 

mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero-e 
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de sexualidade-e isso veio interferir no todo da vida. Todos porque luta 

por certa ideia de humanidade (TIBURI, 2019, p. 11). 

A segunda onda do feminismo foi pródiga em feministas de grande participação 

e contribuição para o movimento, teóricas que hoje são referência, como bell Hooks, 

Ângela Davis, Audre Lord, Grada Kilomba, Kimberlé Crenshaw e tantas outras. 

A luta agora vai se formando entre as feministas para que o discurso seja menos 

excludente, ampliando as discussões sobre gênero e sobre sexualidade, além de delimitar 

melhor que as opressões sofridas pelas mulheres negras não se alinhavam com as pautas 

das mulheres brancas.  

Terceira onda do feminismo 

Na terceira onda do feminismo, que começou na década de 90, a discussão 

versava sobre os padrões definidos nas ondas anteriores, mesmo que bell Hooks nos 

Estados Unidos já prenunciasse às mulheres negras nos anos 70 sobre a invisibilidade das 

mesmas no movimento feminista. 

O nome da terceira onda veio dos Estados Unidos. A partir de um manifesto de 

Rebecca Walker, nascida em 1969, filha da famosa escritora Alice Walker. Ele foi escrito 

em 1992 em protesto a uma ação judicial em que um estuprador foi absolvido: 

'Eu escrevo isso como um apelo a todas as mulheres, sobretudo às 

mulheres da minha geração: deixem que essa rejeição da experiência de 

ser mulher as enfureça. Transformem essa ira em poder político. Não 

votem neles a não ser que eles trabalhem por nós. Não transem com 

eles, não dividam o pão com eles, não os alimentem se eles não derem 

prioridade à nossa liberdade de controlarmos nossos corpos e nossas 

vidas. Eu não sou uma feminista pós-feminista. Eu sou a Terceira Onda. 

(PATU, 2019, p. 83). 

A filósofa Judith Butler, no ano de 1990, publica sua obra Problemas de gênero, 

que veio ampliar ainda mais as discussões feministas adotando a ideia de gênero como 

performativo. Sua teoria pretende que sejam descontruídos os binarismos: feminino e 

masculino, abolindo-se mais uma forma opressora no sistema social. As mulheres foram 

conseguindo espaço social e se impuseram nas relações de poder, em função de suas 

formações intelectuais, bem na contramão daquilo que a Igreja sempre apregoou, da ideia 

da mulher como o apêndice de Adão, o mito de Eva, submissa ao homem, subalternizada 

e demonizada: 

A transformação civilizatória justificava a colonização da memória e, 

consequentemente, das noções de si das pessoas, da relação 
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intersubjetiva, da sua relação com o mundo espiritual, com a terra, com 

o próprio tecido de sua concepção de realidade, identidade e 

organização social, ecológica e cosmológica. (LUGONES, 2020, p.52). 

Sobre este projeto civilizatório dicotômico e brutal é que se refere Lugones 

(2020), um acesso aos corpos dos povos originários que usava também como forma de 

dominação a violação em todos os aspectos. 

No Brasil, vozes feministas negras reforçaram o movimento com Lélia 

Gonzalez, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, e tantas outras que 

bradam suas feridas históricas coloniais que precisam de reparação. 

Lélia Gonzalez surgiu no Brasil trazendo o seguinte pensamento: 

Partindo do trabalho desses psicanalistas, especialmente do livro 

Améfrica ladina, de MD Magno, Lélia formulou a ideia de uma 

América africana ou Amefricana (Gonzalez, 1983;1988), baseada na 

concepção de que uma das singularidades do continente residia, em 

grande parte, na participação africana na sua formação cultural e social 

– e não na reiterada evocação de uma latinidade. (RATTS; RIOS, 2010, 

p.62). 

E continuou: 

A semelhança entre as manifestações culturais praticadas em diferentes 

regiões das Américas constituiu para Lélia o que mais tarde ela chamou 

de amefricanidade. O legado e a forma de resistência cultural, a 

passagem do conhecimento ancestral de uma geração para outra e a 

subversão negra dos códigos da cultura dominante (religião, língua, 

vestuário, etc.) subsidiam, segundo Gonzalez, a categoria político-

cultural da amefricanidade. (RATTS; RIOS, 2010, p.144). 

 

Djamila Ribeiro (2017) observa que o feminismo negro precisa ser tratado com 

o olhar voltado para a interseccionalidade sem esse perpassar pela raça e gênero, não é 

possível promover um feminismo com o lugar de fala que seja o próprio da negritude. Em 

seus estudos feministas decoloniais encontrarei argumentos para minha pesquisa, apenas 

no tocante às questões do feminismo como movimento, quanto às lutas que devem ser de 

todos, seja das mulheres brancas, para que conheçam o seu lugar de privilégios, seja dos 

homens, brancos ou negros, para que também tenham o olhar libertador das 

masculinidades tóxicas. Deste modo: 

 

O enfrentamento à matriz colonial de poder exige o reconhecimento de 

suas faces e de suas dimensões –a colonialidade do ser (pelo controle 

do corpo, por exemplo), a colonialidade da linguagem, a colonialidade 

epistêmica, a colonialidade estética –além dos critérios e estratégias de 



   

79 
 

expropriação, exclusão e subalternização dos povos subjugados pelo 

mundo colonial/moderno.  (REZENDE, 2018, p. 134) 

 

É nesse percurso de enfrentamento que se encontram os estudos feministas 

decoloniais latino-americanos, afinal o processo colonial brasileiro trouxe certas 

particularidades que precisam ser rasuradas. Uma delas seria a forma da implantação das 

relações de poder instauradas desde Brasil colônia.  

O tema do feminismo como movimento político e social ainda precisa ser 

debatido amplamente no Brasil, em face da cultura cis-hetero-patriarcal-cristã que é ainda 

um entrave no país. 

No Brasil, mulheres importantes foram abrindo seus espaços quando entenderam 

seu lugar e sua luta, perceberam a importância do movimento feminista para todas as 

mulheres, negras e brancas. Atualmente, as feministas entendem que os debates precisam 

ser sobre “mulheres”, assim sendo, será uma maneira de englobar as diversidades de sexo, 

raça, gênero que estão sob a amplitude do “ser mulher”. Algumas feministas brasileiras 

têm mantido seu olhar direcionado nestas discussões, para que discriminações não 

aconteçam mais, como é o caso de Márcia Tiburi, Heleieth Saffioti, Margareth Rago, 

Heloisa Buarque de Hollanda. 

Toda a força cultural do sistema patriarcal sempre foi um pesado fardo a ser 

carregado pelas mulheres. Para lutar, há que se promover uma desconstrução do sistema 

colonialista-patriarcal, e só será possível com engajamento feminista. 

3.2  Considerações iniciais sobre o protagonismo feminino 

Para entender de que forma se deu o protagonismo feminino das mulheres sob a 

perspectiva do presente estudo, vale lembrar do emblemático questionamento de 

Sojourner Truth e responder em seguida: seriam as “fêmeas colonizadas” mulheres? 

Obviamente que a resposta seria negativa no sentido proposto por ela, pois o 

questionamento sobre quem são as mulheres abre um divisor de águas entre as mulheres 

brancas e negras. 

Sempre existiram mulheres na história que acharam meios de deixar suas marcas 

como protagonistas femininas. Mulheres capazes de desmontar o jogo patriarcal de seus 

questionamentos e serem resistentes mesmo em tempos que a elas jamais seria possível 

tais ousadias. 

Assim fez a filósofa Christine de Pizan, em 1405, com sua obra A Cidade das 

Damas, valendo-se simbolicamente da alegoria das três damas: “razão, retidão e justiça” 
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e com o diálogo com a própria Christine, transmutada em personagem principal criaria 

um enredo utópico, “uma cidade das damas”, cujos alicerces confrontavam os 

pensamentos que inferiorizavam as mulheres, e com um levantamento histórico 

riquíssimo de mulheres virtuosas que ao longo do tempo, foram exemplos de 

representatividade na França, não só como virtuosas mulheres, que seria o esperado, mas 

como mulheres de sagacidade, inteligências brilhantes, conhecimentos diferenciados e 

que se destacaram em variadas situações da História. Christine vai construindo sua 

narrativa, gerando uma impactante ação política, deslocando a visão androcêntrica para 

um olhar visivelmente feminista e lançando ideias às mulheres de um protagonismo que 

a elas não era permitido naquele contexto medieval. 

Vale lembrar que, de acordo com a história do Brasil que constam nos manuais 

oficiais, no período colonial, mulheres como Ana Pimentel e Brites de Albuquerque 

governaram as capitanias respectivamente de São Vicente e de Pernambuco. D. Ana 

Pimentel era esposa de Martim Afonso de Souza, e segundo se sabe, ela teria permanecido 

entre 7 e 9 anos como donatária de São Vicente, tendo promovido diversas ações 

importantes sob seu comando: 

Dando por finda sua grandiosa empreitada, com a instalação da Vila de 

São Vicente, pouco mais de um ano após, pelos princípios de 1533, 

voltou Martin Afonso para o reino, transmitindo os poderes de que se 

achava investido à sua mulher, D. Ana Pimentel, dama das mais altas 

qualidades e do mais subido valor e nomeando seu lugar-tenente e 

capitão-mor o Padre Gonçalo Monteiro. (RIBEIRO, p. 25, 1987, apud 

OLIVEIRA, 1942). 

Talvez a mais importante delas tenha sido a de 1544, em que Ana Pimentel 

assinou a revogação da proibição de acesso ao sertão que havia sido determinada pelo 

marido. A partir daí se descortina um sertão ainda a ser desbravado, o que afetaria 

diretamente para a formação da província de Goyaz, que ainda não surgira. Outro aspecto 

que seria muito relevante para a formação do povo goiano foi mencionado por Maria 

Luísa Viana de Paiva Boléo (2018, p. 152): 

Segundo Viriato Correia, escritor brasileiro já do século XX, em Terra 

de Santa Cruz os primeiros garrotes (bezerros) e as primeiras vacas 

vieram de Portugal e não das Antilhas. Vieram em navio português para 

São Vicente. Martim Afonso já não estava na capitania, havia partido 

para as índias - e administrava São Vicente a saia varonil de D. Ana 

Pimentel, esposa de Martim ... - Devia ter sido pelos anos de 1534 a 

1536.  
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Também no período das expedições ao interior do Brasil, rumo à Goiás, nos 

séculos XVII e XVIII, algumas mulheres se destacaram na busca por pedras e metais 

preciosos, além da captura de índios, que foi o chamado período das “bandeiras”. Maria 

Amélia Teles nos conta: 

As mulheres atuaram nas bandeiras, principalmente nas maiores, porém 

não as esposas legítimas, que ficavam em casa. Os maridos levavam 

consigo as mestiças para servi-los na cama e na mesa. Entretanto, Maria 

Dias Ferraz do Amaral acompanhou o marido, o sertanista Manuel 

Martins Bonilha, em suas viagens fluviais no sertão goiano. Lutou 

contra os índios e recebeu uma flechada, vindo a ser conhecida como a 

“Heroína do Capivari”. (TELES, 1993, p.24). 

A presença feminina se fazia forte, e realizavam as tarefas conjuntamente com 

os homens, mesmo nas piores condições de sobrevivência, como era o caso dos tempos 

de desbravamento dos sertões goianos. 

D. Brites de Albuquerque foi a viúva de Duarte Coelho, que era o capitão 

donatário da capitania de Pernambuco, tendo comandado depois que seu filho mais velho 

faleceu, no período entre 1554 e 1560, realizando também as funções administrativas 

importantes naquele momento, e chegando a realizar negociações e alianças com os 

índios.  

Maria Amélia Teles (1993) nos conta que entre 1630 e 1694 um dos maiores 

quilombos, o de Palmares, grande símbolo da resistência negra brasileira e de luta contra 

a escravidão, teve como uma das fundadoras uma mulher, Aqualtune: 

Mesmo com esse pequeno número de mulheres, uma das fundadoras 

desse quilombo foi a negra Aqualtune. Filha do rei do Congo (na 

África), comandou 10 mil guerrilheiros para defender o reino de seu 

pai. “Derrotada, foi vendida como escrava para o Brasil: Viveu em 

Pernambuco, até que fugiu para Palmares”. O grande Zumbi era seu 

neto. Dandara, outra das guerreiras de Palmares, após a derrota, preferiu 

suicidar-se a voltar para a vida de escrava (TELES, 1993, p.23). 

Assim como em Palmares, com a potente presença de uma de suas fundadoras 

Aqualtune, outras líderes femininas também se destacaram, como Filipa Aranha em um 

quilombo no Pará e Teresa de Quariterê, em um quilombo no Mato Grosso, por cerca de 

duas décadas (TELES, 1993).  

Mulheres capazes de deixarem suas marcas fincadas nos registros da história 

sempre existiram, porém, a história nunca foi escrita por mulheres, ou para mulheres, ou 

ao menos se preocupou em ser isenta. O discurso e as narrativas sempre deram voz a 
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quem sempre pôde falar, e falar com violência, porque o falar violento é a língua daqueles 

que não sabem dialogar.  

 O feminismo negro 

Nascida Isabella Baumfree (1797-1883), em Nova Iorque, na condição de 

escrava, trabalhou como doméstica. Após fugir para o Canadá, em 1827, tornou-se 

oradora em defesa do abolicionismo e dos direitos das mulheres. Seu discurso mais 

célebre é Aint I a Woman? Segue trecho abaixo transcrito: 

Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa 

carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas 

devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a 

subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor 

lugar! E não sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu 

braço! Eu capinei, eu plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum 

conseguiu me superar! E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e 

comer tanto quanto um homem – quando tinha o que comer – e também 

aguentei as chicotadas! E não sou mulher? Pari cinco filhos e a maioria 

deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, 

ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou uma mulher (Trecho de 

discurso proferido por Sojourner Truth na Convenção pelos Direitos 

das Mulheres em Akron, Ohio, em 1851). 

O emblemático questionamento de Sojourner Truth nos leva ao seguinte 

questionamento: seriam as “fêmeas colonizadas”, mulheres? Obviamente que a resposta 

seria negativa no sentido proposto por ela, pois sua potente fala sobre quem seriam as 

mulheres abre um divisor de águas entre as mulheres brancas e negras. 

Outra representante importante para o momento foi Harriet Tubman (1820-

1913), nascida Araminta Harriet Ross, em 1820, no condado de Dorchester, Maryland, 

Estados Unidos, também conhecida como “Black Moses”, lutou contra a escravidão e o 

racismo nos Estados Unidos, tendo realizado treze missões de resgate para salvar setenta 

escravos. Travou luta árdua pelo voto das mulheres. 

Avançando um pouco mais pelo tempo e observando os estudos da socióloga 

afro-americana Patrícia Hill Collins, existem dois importantes momentos, 

cronologicamente marcantes, para o movimento feminista negro. Num primeiro estágio, 

vieram as brilhantes oradoras negras, mas ainda escravizadas, que deixaram gravadas na 

história suas contribuições, pois que levantaram as vozes para discordar de suas 

condições.  
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Era o final do século XIX início do século XX. Sabe-se que a partir de 1932, as 

mulheres negras americanas chegaram a se ver obrigadas a submeterem-se à esterilização 

em massa e obrigatória, enfrentando uma política que evidenciava o racismo 

governamental. Toda essa situação política culminou em protestos e grande atividade das 

mulheres afro-americanas entre as décadas de 60 e 70, com os movimentos civis e 

feministas negros (COLLINS, 2019).  

Nos anos de 1960, começaram as manifestações criticando a predominância dos 

direitos brancos e burgueses na sociedade. Muitas vozes se insurgiram e começaram a 

discutir as teorias feministas até então “brancas”, como foi o caso da poetisa Audre Lorde 

(1934-1992): 

 

Se a teoria feminista branca acredita que não precisa se ocupar das 

diferenças entre nós e das diferenças na nossa opressão que daí 

resultam, então como é que vocês lidam com o fato de que as mulheres 

que limpam suas casas e cuidam dos seus filhos enquanto vocês 

participam de conferências sobre a teoria feminista são, em sua maioria, 

mulheres sem recursos e 'mulheres de cor? (PATU, 2019, p. 71). 
 

Para feministas negras como a filósofa Ângela Davis, nascida em 1944 e atuante 

até o momento, a questão da raça e principalmente o racismo dentro do feminismo virou 

a maior preocupação. No livro Mulheres, raça e classe, destacou o preconceito racial e 

de classe foi publicado em 1981: “Como mulher negra, a minha política e o meu 

pertencimento político estão entrelaçados de forma inseparável com a participação na luta 

do meu povo por liberdade e com a luta de povos oprimidos no mundo todo”. (PATU, 

2019, p. 71). 

Em 1989, a professora de direito norte-americana e teórica Kimberlé Crenshaw, 

nascida em 1959, usou pela primeira vez o termo "interseccionalidade", ou seja, 

"cruzamento". Ela demonstrou que a discriminação sofrida pelas mulheres negras não é 

a mesma que a sofrida pelas mulheres brancas, evidenciando que diversas formas 

discriminantes não podem ser apenas acrescidas quanto ao fato de ser mulher ou quanto 

ao fato de ser negra ou mesmo lésbica, pois são diferentes os níveis de discriminação que 

se entremeiam e interagem entre si, de forma que cada aspecto seja alterado também. 

Ângela Davis desde os anos 1970 virou símbolo da luta política e da liberdade 

negra. Mas muito além da sua representação simbólica do black power, ela é a prova viva 

até hoje, em 2021, de que não basta ser teórica, mas o engajamento político faz a prática, 
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e ela segue pela interseccionalidade que não representa nem só raça, nem só gênero, nem 

só classe social, são todas elas juntas, tudo “junto e misturado”. 

Se o mundo feminista tem Ângela Davis, a América Latina tem Lélia Gonzalez, 

como a própria Davis nos conta em entrevista concedida ao jornal “El país”: 

 

Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu 

aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo”, resumiu 

Ângela Davis, ícone do feminismo negro norte-americano, ao visitar o 

Brasil em 2019, num indicativo de que os brasileiros precisam 

reconhecer mais a sua própria pensadora, uma das pioneiras nas 

discussões sobre a relação entre gênero, classe e raça no mundo (EL 

PAÌS, 2020) . 

 

A ideia de valorização do mundo eurocêntrico ou da cultura americana ainda 

perpassa fortemente por nossos imaginários. Mesmo dentro dos movimentos feministas 

negros, o que se pensa ainda em terras brasileiras é em valorizar todo o conhecimento que 

vem de fora, sem voltar os olhos para as grandes mulheres que estão aqui a serem 

apagadas ou silenciadas. Mesmo sem lugar de fala, sendo branca e falando de um lugar 

de poder, observo que nosso patrimônio feminino, aí incluo todas e todes, precisa ser 

falado por mais pesquisadoras nos meios acadêmicos. Mais Lélias Gonzalez, mais 

Conceição Evaristo, mais Spivak, mais Lugones, mais Carlas Akotirenes e tantos nomes 

que tantas vezes são preteridos em pesquisas acadêmicas. 

Gloria Jean Watkins, em homenagem afetiva à sua bisavó, adotou o nome de bell 

Hooks e tem sido uma feminista intelectual de referência para os estudos teóricos 

feministas. Suas análises críticas têm sido importantes para o enfrentamento de ideologias 

como o sexismo, o racismo e capitalismo: 

Mulheres brancas e homens negros dispõem dos dois caminhos. Podem 

agir como opressores e podem ser oprimidos. Homens negros podem 

ser vitimados pelo racismo, mas o sexismo o autoriza a agir como 

exploradores e opressores de mulheres. Mulheres brancas podem ser 

vitimadas pelo sexismo, mas o racismo lhe faculta agir como 

exploradoras e opressoras de pessoas negras. Ambos os grupos têm 

instituído movimentos de libertação que favorecem seus interesses e 

dão suporte à opressão continuada de outros grupos. (HOOKS, 2019b, 

p.45-46).  

 

Hooks esclarece que a ideia da opressão comum e generalizada é muito mais uma 

forma de manipulação do poder hegemônico para a manutenção do poder, e sua opressão 

é excludente, pois não contempla a todas as mulheres. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xjgckTGE4s&feature=youtu.be&t=3102
https://www.youtube.com/watch?v=1xjgckTGE4s&feature=youtu.be&t=3102
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3.3 Apagamento e memoricídio do protagonismo das mulheres: discursos 

silenciados 

“Tudo é história”, dizia George Sand, como mais tarde Marguerite Yourcenar: 

“Tudo é história. Por que as mulheres não pertenceriam à História”? (PERROT, 2019, 

p.16). A História sempre foi contada pela voz dos homens. Seja pela escrita ou pelo 

discurso, o que se sabe é que o mundo nasceu ungido pelo sistema patriarcal, e tornar as 

mulheres invisíveis e emudecidas sempre foi algo aparentemente natural para este mundo. 

“Que a mulher conserve o silêncio, diz o apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado 

Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em 

transgressão” (PERROT, 2019, p. 17). 

[...] [A] reconstrução da história das mulheres, ou o olhar sobre a 

história por um ponto de vista feminino, implica uma redefinição 

fundamental das categorias históricas aceitas e uma visibilização das 

estruturas ocultas de dominação e exploração. (FEDERICI, 2017, p.29). 

A importância do resgate das memórias individuais se dá porque são elas que 

compõem as memórias coletivas, e não se confundem com elas. As memórias individuais 

não existem isoladamente e isentas de contaminação, seu funcionamento é possível por 

meio das narrativas que o indivíduo não inventou, mas que recebeu quando foi 

atravessado pelas situações do ambiente em que viveu. (HALBWACHS, 2011). 

O genocídio é, pois, o nome próprio da ideologia que rege a relação dos 

brasileiros com a questão indígena, bem como dos europeus com a 

questão colonial, contra a qual alguns poucos assumem o desafio de 

agir contra o silêncio. Não é errado dizer que vivemos na “era do 

genocídio”. Podemos até dizer que, como nação brasileira, nascemos de 

genocídios, uma vez que o assassinato dos outros faz parte de nossa 

história coletiva (TIBURI, 2020, p. 218). 

No Brasil, ainda se apresenta uma matriz de poder ancorada no eurocentrismo, 

que mantém turva não só a visão, mas também os discursos hegemônicos dentro da 

sociedade brasileira. Esses discursos, por sua vez, continuam promovendo a 

subalternidade e o olhar sobre o “outro” e silenciam as identidades de corpos. 

O silêncio opressor que permeia a história das mulheres é perceptível quando se 

pesquisa acerca da representação feminina na imprensa no final do século XIX e início 

do século XX. Os registros encontrados no Brasil estão reunidos por Constância Lima 

Duarte em seu Dicionário Ilustrado (2016), numa pesquisa de dados importante para o 

estudo do protagonismo das mulheres brasileiras, mas infelizmente não contempla a 
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análise de periódicos e jornais de Goiás, o que torna este trabalho ainda mais relevante 

no sentido de reunir a historiografia goiana das mulheres para que se evite o seu 

apagamento pelas marcas do tempo, ou pelo sistema opressivo patriarcal. 

No mesmo sentido, o Dicionário Mulheres do Brasil (2001), organizado por 

Schuma Schumaher foi responsável por uma coleta de cerca de 900 verbetes biográficos 

e temáticos, além de dados pessoais e fatos relevantes e processos sociais pertinentes às 

mulheres que figuraram na historiografia do Brasil no período entre 1500 até a atualidade. 

A obra agrupou informações significativas que podem servir como instrumento para se 

evitar o apagamento de mulheres que não podem desaparecer, pois guardam 

representatividade em diversas áreas de atuação. 

Mais uma vez, o que se percebe é que as mulheres que aqui se pretende resgatar 

pelo seu protagonismo em Goiás, não são mencionadas ou sequer são citadas pelo 

dicionário, o que já demonstra a dificuldade que é para as pesquisadoras conseguirem 

trazer à tona os arquivos e documentos do passado, porque muito pouco foi realmente 

registrado. 

Como pesquisadora, a tarefa investigativa e a perspectiva de Carlo Ginzburg, 

vem trazer a figura do investigador que realiza leituras por meio das “pegadas, fezes e 

pelos” (1989, p.169), criando possíveis relatos que sejam coerentes a partir dos vestígios 

deixados. Ginzburg propõe uma metodologia interpretativa, o “paradigma indiciário”, 

capaz de perceber nos detalhes ditos “secundários”, ou de somenos importância, os 

segredos para a interpretação de um determinado contexto social. 

Assim, quando se verifica que tão poucas mulheres goianas se fazem presentes 

no Dicionário de Mulheres do Brasil, e se atenta para a forma que elas são retratadas, é 

possível perceber que as sete mulheres que foram citadas passaram por processos diversos 

de violência e apagamento, em maior ou menor grau, como é o caso de Damiana da Cunha 

Meneses (1779-1831) e Chica Homem (Século XVII), mulheres indígenas que sofreram 

o processo de aculturação e foram engolidas pelo sistema.de seu tempo, representando 

um viés para a violência contra a mulher.  

De outra feita, outras mulheres foram retratadas e racializadas pela cor, além de 

sofrerem o apagamento potente feito pela Igreja Católica, como se vê em Santa Dica10 

(1906-1970), a mulher retratada como branca, que foi duplamente apagada em sua 

negritude e sua “santidade”, para esconder a guerrilheira. As que assim não foram 

 
10 Aqui menciono Santa Dica para ser fidedigna ao Dicionário Mulheres do Brasil, mas Dica foi uma mulher 

de luta, uma guerrilheira feminista. 
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retratadas, normalmente eram mulheres brancas e privilegiadas, como é o caso da poeta 

Cora Coralina (1889-1985), da educadora e senhora de engenho Pacífica Josefina de 

Castro (186-1932) e Léa Campos, a primeira árbitra de futebol (1945- ), já na 

contemporaneidade. 

Das sete mulheres elencadas por Schumaher como viventes em Goiás, apenas 

Ana Felipe (Século XVIII) foi preservada em seu protagonismo, tendo sido a primeira 

mulher (não se sabe se era indígena, branca ou negra), a desenvolver o comércio itinerante 

e independente, era “mascate” e comercializava sal para sobreviver. 

Muitas foram as mulheres que tiveram suas narrativas apagadas pela ação 

implacável do tempo, e também pela ação da história essencialmente contada por homens. 

Narrativas preciosas como os discursos das três mulheres que compõem a Tríade goiana 

intelectual do início do século XX, e que agora serão reavivadas por meio deste trabalho. 

Os discursos silenciados em decorrência do memoricídio do protagonismo de 

Eurídice Natal e Silva, Leodegária de Jesus e Rosa Santarém Godinho serão apresentados 

a partir dos documentos analisados e interpretados. 

Eurídice Natal e Silva, mulher branca nascida com privilégios, de estirpe de 

coronéis, aparentemente nada teria que a pudesse silenciar em seu discurso, porém seu 

protagonismo foi “esquecido” por seu próprio filho, que pela força do machismo 

estrutural da sociedade cis-hetero-patriarcal-coronelista em que foi criado, não conseguiu 

vislumbrar o alcance do pioneirismo da grande mulher, apagando-a pela mais antiga de 

todas as armadilhas, a hipocrisia da maternidade modelar.  

Leodegária de Jesus, dentre as três protagonistas aqui analisadas, certamente foi 

a mais silenciada em seu discurso. Ainda assim, ela mostrou ser a mais resiliente e 

resistente das mulheres. Sua coragem suplantou as dores do corpo marcado pela cor e 

pelo preconceito, além daquele que sofria por ser mulher. Teria sido a primeira mulher 

goiana a ingressar na Academia de Direito, se não tivesse sido impedida pelo racismo-

machismo estruturais que regiam a sociedade do início do século XX.  

Rosa Santarém Godinho, mesmo tendo conseguido ingressar na Academia de 

Direito e levado a termo o curso, obteve em sua vida como bacharela a função de 

professora normalista, no Curso Anexo, primeiro adjunta, e depois efetiva, por curto 

espaço de tempo. Depois da morte do irmão e do pai, não tardou que trocasse o trabalho 

como professora pelo casamento, tendo diante das mortes que advieram e de reiteradas 

licenças que a impediram de continuar exercendo até mesmo o magistério.  

Vejamos como se deu o protagonismo feminino das mulheres goianas. 
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4. DO PROTAGONISMO FEMININO GOIANO 

Sobre o pioneirismo das mulheres goianas, há que se ressaltar que já em 1830, 

foi fundado o primeiro jornal goiano, a Matutina Meiapontense, na antiga cidade de Meia 

Ponte, hoje Pirenópolis, de cunho liberal que foi o primeiro a receber e publicar uma carta 

escrita por uma mulher. Era a participação social feminina protagonizada por aquelas que 

ansiavam por ter suas vozes ouvidas e seus corpos visíveis. A primeira correspondência 

escrita e enviada por uma mulher é datada de 13 de novembro de 1830: 

 

Figura 19 – Jornal A Matutina Meiapontense de nº.98,  13 novembro 1830 

Fonte: Jornal A Matutina Meiapontense de n. 98,  13 novembro 1830, adaptado pela autora 

(2021). 

A carta redigida sob pseudônimo, era uma denúncia do “descaso” quanto à 

conservação da Cathedral de Goyaz, que exalava odores desagradáveis advindos de 

cadáveres que jaziam na igreja a propagar um “fedor execrável”, causando dor de cabeça 

e mal-estar a quem frequentava a casa religiosa. A efetiva manifestação social da Rosseira 

Zellosa mostrava o desejo da mulher de tentar ser ouvida, mesmo que timidamente, e 

ainda sem acreditar muito nas suas capacidades críticas, naquele lugar de “belo sexo”, 

como a mulher era muito comumente descrita neste momento histórico. 

Neste mesmo ano, Honorata Minelvina Carneiro de Mendonça, por meio 

do pseudônimo “A Apaixonada” vislumbrava abrir um espaço para que a voz feminina 

não fosse completamente apagada, e travou “conversa” pela imprensa goiana, na edição 
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de n. 115, do jornal datado do dia 23 de dezembro de 1830, discussão que representou 

interessante momento para a participação social feminina: 
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Figura 20 – Edição n. 115. Jornal Matutinameiapontense – 23 dezembro 1830 
Fonte: – Edição n. 115. Jornal Matutinameiapontense (1830), adaptado pela autora. 
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Nessa correspondência da “A Apaixonada”, o tom moderno e notadamente 

feminista toma formas na narrativa, mesmo que sob a névoa do anonimato, porque às 

mulheres deste recorte histórico, jamais caberia dizer sobre questões políticas, e ainda 

mais impossível seria questionarem atitudes masculinas ou serem participativas, estavam 

todas as mulheres sob o manto do patriarcado. Honorata Minervina Carneiro de 

Mendonça, segundo nos conta CURADO (2016), foi o nome e a voz por trás da 

“Apaixonada”, que já mostrava os lampejos de emancipação feminista para as mulheres 

em seus dizeres:  

Nunca me casei, Sr. Redactor, por não me sujeitar a praticar os mais 

humilhantes e abjectos serviços, que aqui exigem os maridos de suas 

molheres, a classe dos captivos, não sofre mais, e não eh isto huma 

barbaridade? Nesta Constituição! Ninguém como nós as Goyanas do 

Norte vos devem sua felicidade! He verdade que nossa condição ainda 

é a mesma, mas nossas filhas gosarão bens que nossa condição ainda é 

a imaginação, e reunidas todas faremos os mais extremosos exforços 

para quanto licitamente podermos empregar. Viva a Constituição que 

vem libertar as miseráveis Goyanas! 

Era o prenúncio de que as mulheres ansiavam por mudanças no cenário da Goiás 

que era o “centro” fomentador para pensamentos de uma intelectualidade feminina que 

precisava se organizar, deixando as amarras sociais do patriarcado que sempre foi a 

armadilha para calar as mulheres. No fervilhar do século XIX foram abertos “trieiros” 

para que irrompesse o século XX e o protagonismo das mulheres goianas pudesse 

avançar. 

Munida de fontes primárias, como jornais de época, fotografias, periódicos, 

revistas e ainda, por meio de livros, artigos, relatos de pessoas que pudessem ter 

conhecimento e/ou parentesco com as mulheres estudadas, fui tecendo as narrativas deste 

trabalho observando e interpretando os documentos, atenta aos mínimos detalhes e 

indícios, conforme o método do paradigma indiciário, elaborado por Carlo Ginzburg. 

Dessa forma, pude resgatar as memórias das protagonistas femininas. 
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4.1 Eurídice Natal  

Vida e obra 

 

Figura 21 – Eurídice Natal na mocidade e na velhice 

Fonte: Revista AFLAG n.º 9, (2019-2020) 

Eurídice Natal nasceu em 23 de novembro de 1883, filha de Joaquim Xavier 

Guimarães Natal e Ângela de Bulhões Jardim. A família da mãe era uma das mais 

tradicionais da época. Os seus avós paternos, Luiz Xavier Guimarães e Leonor Gertrudes 

Fialho Guimarães, narrados pela própria Eurídice Natal, em coletânea organizada por sua 

filha Eurídice Silva Juliano, foram mencionados em um episódio curioso: 

Os meus avós casaram-se cedo. Contou-me uma velha tia que, no dia 

de suas núpcias, a maior preocupação de minha avó Leonor, que 

contava apenas 13 anos, era que todas as suas bonecas fossem vestidas 

de noiva também. O meu avô, apesar de ser muito moço também, 

assumia uns ares paternais e complacentes para com ela. Viveram 

sempre em perfeita harmonia. (JULIANO, 1975, p. 06). 

No fato noticiado por Eurídice Natal e que aparentemente parecia ser algo 

“pitoresco” sobre sua avó Leonor, a preocupação de “vestir todas as suas bonecas de noiva 

no dia de suas núpcias”, com a idade de 13 anos, vem nos contar sobre dados marginais 

muito reveladores. A partir daí é possível elaborar a forma de controle social que jazia 

naquele momento histórico. Era a força do patriarcado que se evidenciava pela narrativa 

de Eurídice. Ainda se tratava de uma menina a sua avó, quando foi forçada aos laços do 

matrimônio, e para bem cumprir seu compromisso social, só podia recorrer àquelas 

“amigas”, as bonecas que eram as companhias de meninice. 
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O relato é duro e triste, e vem nos contar o quanto as mulheres viviam apagadas 

e subjugadas, sendo tratadas como “brinquedos”, verdadeiros objetos de uso e de 

consumo. Os tais arranjos matrimoniais eram sempre com meninas muito jovens, assim 

como se observa pela narrativa de Eurídice. Leonor, sua avó, não fugia aos padrões da 

época, e levar tantas bonecas para seu casamento e ainda as vestir de “noivas” significava 

ser também uma “boneca” naquele momento. Tal atitude tão infantil nos leva a pensar 

que “fantasiar” seria a saída possível para suportar a violência do corpo e da alma que se 

abatia sobre ela. 

O que mais parece é que ela estava brincando de casar, já que era criança em 

idade de brincar, e naquela sua brincadeira de menina, por meio do lúdico e levando seus 

brinquedos para o casamento, ela expunha à sociedade o fato real: para as mulheres 

daquele tempo não existiam escolhas, elas eram objetos que serviam à vontade patriarcal, 

maridos rudes e insensíveis, que as tratavam como máquinas de fazer filhos. Era a 

concretização do dito popular “o marido é a cabeça da mulher...” (PRIORE, 2020, p.48) 

De algum modo, com a percepção da “condescendência” do avô com aquele 

desejo pueril de núpcias da avó paterna, Eurídice Natal já vislumbrava que a relação era 

de obediência e subserviência da mulher ao homem, quando menciona que ele assumiu 

“uns ares paternais e complacentes para com ela”. A “complacência” que foi observada 

por Eurídice, era exceção, não a regra, porque o que se via eram os relacionamentos 

conjugais em que as meninas de 12 anos eram violentadas por homens de 30 anos. 

A tal “condescendência” observada por Eurídice em seu avô, quando das núpcias 

com sua avó Leonor, infelizmente, não o impediu de também consumar aquele 

casamento, e as bonecas levadas para o enlace foram testemunhas de toda aquela 

brutalidade que a sociedade não via, ou preferia fingir que não existia. 

Eram assim as relações sociais da Goiás que emergia, estruturada no sistema 

patriarcal-coronelista, tendo a família dos Bulhões sido uma das primeiras a alicerçarem 

o coronelismo, que perduraria por um longo período (CAMPOS, 2015, p.82-86).  

Talvez sabedora da vida de invisibilidade que sua avó Leonor foi obrigada a 

vivenciar, e percebendo como era a realidade sociocultural de todas as moças da 

sociedade daquele tempo, fez nascer em Eurídice uma personalidade muito diferente 

daquela externada por sua avó paterna. Influenciada pelo pai que a incentivava a ter 

alguma liberdade, tratou de providenciar uma excelente educação que pudesse privilegiar 

sua filha Eurídice de algum modo: 
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Mesmo assoberbado com esses trabalhos tão rudes, não descurava meu 

pai de nossa educação e instrução. À noite, à luz de um grande 

candeeiro de latão, assentado à cabeceira da sala de jantar e rodeado por 

nós, nos ensinava com punhados de farinha, geografia física, formando 

os continentes, ilhas, cabos, etc.; depois, com bagos de feijão ou milho, 

ensinava-nos as quatro operações, praticamente. A mim que era a mais 

velha, ele já ensinava a ler e a escrever. (JULIANO, 1975, p. 12). 

Sobre a sua avó materna, Eurídice tece comentários no livro organizado pela 

filha que herdou seu nome: 

Em maio, deste mesmo ano, falecia em Goiás a minha avó materna, a 

que todos os netos denominam Mãe-de-longe, velhinha inteligente e 

enérgica, política intransigente. Quando os filhos a censuram por isto, 

costumava dizer-lhes: “V.V. Esquecem que sou filha do senador Jardim 

e que nasci em palácio, quando o meu pai foi Governador, numa noite 

de revolução, vindo ao mundo antes do tempo, isto é, de 7 meses. Por 

sua vontade se formaram todos os filhos, e às filhas deu uma educação 

e instrução fora do comum, naqueles tempos, em Goiás. (JULIANO, 

1975, p.25). 

Analisando a herança das mulheres que antecederam Eurídice Natal, observa-se 

que tanto suas avós, quanto sua mãe foram corpos marcados pela construção social do 

patriarcado-coronelista e a tradição representou privilégios para elas. Sua avó materna 

legou à neta a energia e a linhagem das mulheres privilegiadas, que acompanharia 

Eurídice por toda a sua vida, além do amor pelos estudos, coisa que só era possível para 

as mulheres beneficiárias do sistema: as mulheres brancas da elite coronelista. Já se via 

que a personalidade forte de Eurídice era fruto de sua origem, a rica e tradicional “família 

Jardim” e pelo corpo vinha a voz, que poderia lhe garantir uma escuta. 
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Figura 22: Foto das “irmãs Bulhões” de roupa escura, sem data. 

Fonte: Quadro de colagem feito por Elder Lima para a Academia Feminina de Letras e Artes 

de Goiás-Goiânia 

 

Observando-se atentamente a foto acima das irmãs Bulhões, vê-se como são 

moças muito bem vestidas e arrumadas, o que demonstram a sua classe social, que as 

permitia, inclusive, tirar fotografias em estúdio, como parecem ser suas fotos. Essa foi a 

herança recebida por Eurídice Natal. 

Quanto à avó paterna, dela sobreveio a força cuidadora e de luta, pois que aos 

39 anos, ficou viúva com 6 filhos, que receberam boa educação, o que certamente chegou 

até Eurídice, vindo da herança daquela linhagem de mulheres de caráter forte que corria 

em suas veias, Eurídice pôde acrescentar a identificação que parecia sentir com seu pai, 

espírito empreendedor, progressista, que a levou para crescer longe da cidade e das 

“etiquetas de salão da sociedade”, lugar onde pôde adquirir uma postura diferenciada para 

os padrões da sociedade da época. 

Mais uma vez se percebe que o fato de ser mulher branca e de uma oligarquia 

interferia nas possibilidades de mudança das novas gerações femininas, como aconteceu 

com Eurídice, que pôde ter maiores oportunidades para lutar e até romper com os padrões 

vigentes, tornando-se protagonista em seu tempo. Ela não precisava trabalhar para 

sustentar ninguém, desfrutava de situação confortável, que lhe permitia frequentar todos 

os ambientes, sem sofrer restrições por preconceito.  
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O pai de Eurídice, Guimarães Natal, tinha formação jurídica, tendo sido 

promotor público, depois nomeado juiz substituto na província de Goyaz, chegou a ser 

Ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim que encerrado o período de designação 

para o trabalho na comarca, por causa de seus ideais republicanos, não foi reconduzido 

ao cargo de juiz, provocando uma mudança drástica em seu estilo de vida, e também de 

sua família, o que deixaria para sempre marcas profundas em Eurídice Natal, 

proporcionando-lhe uma vida mais livre. Ela nos conta: 

Resolveu então meu pai adquirir, de sociedade com seus cunhados, 

Leopoldo Rodrigues Jardim e Leopoldo de Bulhões, uma fazenda 

denominada “Bananal”, nas proximidades da Capital, e lá se entregou 

à profissão de lavrador, embora sem nenhum treino desse pesado labor. 

(JULIANO, 1975, p. 11). 

Guimarães Natal embrenhou-se na fazenda com a família e foi tratar do sustento 

de todos com o que tirava da terra. Para Eurídice representou crescer em meio à natureza, 

livre, solta, uma “sertaneja”, se não fosse o esmero do pai com seus estudos. Para a mãe 

de Eurídice Natal, Ângela de Bulhões, a mudança para a fazenda representou dias árduos, 

pois que tinha sido “criada e educada para os salões”, e agora se via às voltas com a 

confecção de “queijos e requeijões”, enquanto o marido cuidava do plantio de lavoura de 

milho, arroz, feijão, entre outros produtos agrícolas. (JULIANO, 1975).  

No livro escrito por Rosarita Fleury, em obra que narra fatos da vida de Eurídice 

Natal, são trazidas informações importantes sobre a representatividade e potência de 

mulher que ela representava para aqueles tempos pretéritos: 

Sabemos, por informações colhidas entre seus familiares, das 

preocupações de Dona Ângela e dr. Guimarães Natal pelo acentuado 

gosto de sua filha Dice pela vida ao ar livre, pelos constantes galopes a 

cavalo, pelas roupas masculinas; afinal, receavam não conseguir que ela 

chegasse a fazer as honras de uma casa, recebendo com gentileza ou 

adentrando com galhardia um salão de festas. Era o polimento da vida 

social que julgavam faltar à filha. Mudaram-se, então, da pequena 

chácara “Retiro Saudoso” onde viviam, para a cidade de Goiás e, logo 

após, Dice era entregue à sociedade goiana (FLEURY, 1979, p. 28). 

Aquela mulher apelidada carinhosamente de “Dice” pelos familiares, 

despontava naqueles sertões e já mostrava que não era mulher de se prender às 

convenções sociais. Foi respirando e aspirando ares de liberdade e cresceu em meio a essa 

vida, como uma mulher que detinha um pouco de si mesma: 
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Eurydice11 foi crescendo física e intelectualmente em completa 

liberdade. Apesar de não ser moda na sociedade local, apreciava andar 

de calças masculinas e era com esse traje que percorria, a cavalo, a 

vastidão dos campos, subia nas árvores altaneiras, fazia pescarias e 

ajudava no trato dos animais da fazenda. Apreciava muitíssimo os 

prolongados banhos em que se exercitava na arte da natação, como 

verdadeira sertaneja. Constante, então era-lhe a felicidade, porque viver 

ao ar livre foi sempre de seu inteiro agrado e, possuir liberdade em suas 

ações, um sonho carinhosamente acalentado, se bem fosse quase 

impossível, naquela época, uma mulher poder dirigir, livremente, seus 

sonhos, seus atos e suas conquistas na preparação do futuro. (FLEURY, 

1979, p. 25). 

Deter liberdades amplas sendo uma mulher no início do século XX, não era coisa 

possível a todas as mulheres, muito menos criar “fendas” na redoma quase inquebrantável 

do sistema cis-hetero-patriarcal-coronelista da época. O que Eurídice Natal fez, a partir 

daquele cenário possibilitado por sua família oligárquica, foi ouvir o chamado da 

resistência, aquele que “gritava” dentro dela e que lhe deu o impulso necessário para 

romper com aquela sociedade e abrir uma fissura social. A mulher que se opôs à moda da 

sociedade local, e “apreciava andar de calças masculinas”, era aquela que “podia” se opor: 

a jovem branca da elite goiana. 

Em um mundo onde as “Eurídices”12 são idealizadas e buscadas até os confins 

do inferno de Hades pelos “Orfeus” que as desejam, a goiana Eurídice Natal foi capaz de 

burlar as leis remotas que regiam aqueles sertões, e buscou fugir daquele inferno que lhe 

destinava uma vida de “objeto” para criar uma vida de “protagonista”.   

Na obra “Notas de Viagem ao Araguaia”, em formato de diário, de autoria de 

Eurídice (1902), mas só publicado em 1939, a riqueza de detalhes e ao mesmo tempo a 

simplicidade em descrever ao leitor as belezas do Araguaia chamam atenção pela 

narrativa minuciosa, e em dados momentos, os toques chistosos comparecem 

demonstrando a característica da mulher feminista que habitava nela: “A glória da pesca 

coube as moças; os marmanjos nada fizeram”. (JULIANO, 1975, p.61). 

 
11 Rosarita Fleury escreveu o livro sobre a vida de Eurídice com a grafia de Eurydice, e não se sabe o motivo 

de tal redação, pois não é informado na referida obra. Optei por grafar sempre por Eurídice Natal. 
12 O mito de Orfeu e Eurídice trata da história de dois amantes perdidamente apaixonados. Eurídice, que 

alguns chamam de Agríope, era o amor de Orfeu, filho do rei trácio Éagro e da musa Calíope. Orfeu foi o 

poeta e músico mais famoso de todos os tempos. Apolo o presenteou com uma lira, e as musas ensinaram-

no a tocá-la de tal forma que ele não só amansava os animais selvagens como também fazia as árvores e as 

rochas se moverem de seu lugar, seguindo o som de sua música. Com a morte trágica de Eurídice, Orfeu 

desceu corajosamente ao Tártaro para resgatá-la e abrandou o duro coração de Hades que lhe permitiu 

resgatar Eurídice e leva-la de volta ao mundo superior (GRAVES, 2018, p.200). 
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Além disso, seguindo as detalhadas descrições que a goiana fazia das pescarias 

e das belezas que via no Araguaia, também aflorava sua personalidade fascinante e de 

ideais libertários, quando por exemplo ela discorre sobre as ariranhas e faz uma 

significativa associação: 

As ariranhas andam em rebanhos. São muito temidas dos outros animais 

pela impetuosidade e coragem no ataque e pela superioridade nas suas 

armas-dentes afiadíssimos, que cortam como navalha- Alimentam-se de 

peixes, que à proporção que apanham, vão depositando na praia. Depois 

de reunida a quantidade necessária à refeição do rebanho, reunem-se 

todas que o compõem, para a divisão das rações. O que se faz no meio 

de um alarido infernal. Isso nos contou o sr. Alexandre. Achei curioso. 

Bem mais simples seria que cada um tratasse de si, mas não é esse o 

regime dominante entre as ariranhas:- cada indivíduo trabalha para a 

comunidade. São socialistas. (JULIANO, 1975, p. 61). 

Em tempos de coronéis, de uma sociedade de restrição patriarcal e machista, 

para uma mulher goiana ousar falar de socialismo no início do século XX era algo de 

grande ousadia, e Eurídice Natal assim o fez. Não se sabe como ela teve acesso às ideias 

socialistas em pleno “sertão” de Goiás, mas com esse avanço de pensamento, podemos 

entender um pouco mais sobre o que ela representava para aquele momento. Era a voz do 

feminismo branco que ia surgindo nos confins goianos, abrindo caminhos para que outras 

mulheres pudessem seguir seus passos.  

É sabido que existem muitos feminismos e dentre eles, o feminismo branco 

muitas vezes pode perpetuar os privilégios brancos, porém Eurídice era oriunda do 

sistema patriarcal-coronelista, fruto dele e inserida nele, ainda não tinha consciência da 

interseccionalidade e das desigualdades nos espaços de poder sofridas pelas mulheres 

negras.  

Com a escrita do seu conto Ecide (1902), Eurídice Natal também foi precursora 

quanto à participação feminina na contística goiana, com seu conto de caráter 

autobiográfico, redigido aos 16 anos, em que ela demonstrava sua perspectiva de mundo 

diferenciada das mulheres suas contemporâneas. Para ela, as frivolidades da sociedade e 

o projeto do casamento não eram fatores preponderantes na vida das mulheres e não lhe 

pareciam aceitáveis, ao contrário, pensava ser o matrimônio um arranjo bem limitador 

para as “liberdades” que ousara sonhar para si:  

Aquela mudança para a cidade, a minha apresentação à sociedade, a 

esta sociedade em que as mulheres só tratam de exibir ricas e elegantes 

“toilet”, e cujo principal assunto é a moda ou o casamento rico...Tudo 

isto me preocupava o espírito. Não desejava conhecer essa sociedade; 
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preferia continuar a viver a minha vida simples e menos fútil. De 

repente sobressaltou-me o espírito esta ideia: se o papai encontrasse 

nessa sociedade um marido que pudesse me convir? Parei, meditei um 

instante, mas sorri-me logo tranquilizada. Não; não haveria esse perigo: 

jamais me casaria com um desses homens, cujo ideal era encontrar uma 

mulher bonita, comodamente fútil, destituída de verdadeiro espírito, 

sem nunca se dar ao trabalho de analisar os sentimentos do seu marido, 

estudar o seu caráter, infundir-lhe uma confiança ilimitada, buscando 

encontrar nele sentimentos correspondentes aos seus, fazer-se 

compreender num olhar. (JULIANO, 1975, p.80-81). 

 

O olhar de Eurídice provinha do mundo elitista em que ela vivia. Pela sua ótica 

branca privilegiada só existiam duas possibilidades: ingressar na engrenagem social, que 

implicava em viver no mundo de futilidades e ceder aos arranjos matrimoniais articulados 

pelas famílias tradicionais: “se o papai encontrasse nessa sociedade um marido que 

pudesse me convir? ” ou continuar com a sua vida sem maiores preocupações: “não 

desejava conhecer essa sociedade; preferia continuar a viver a minha vida simples e 

menos fútil”, porque estando ela no topo da cadeia social, poderia se dar ao luxo de 

“escolhas”, seu futuro já estaria garantido, independentemente de um enlace matrimonial.  

Em dado momento do excerto, Eurídice se contradiz, e parece tender ao 

casamento, quando demostra ser filha obediente, bem nos moldes da sociedade patriarcal: 

“de repente sobressaltou-me o espírito esta ideia: se o papai encontrasse nessa sociedade 

um marido que pudesse me convir”? 

Pela voz de “Ecide”, Eurídice admite se casar e até acredita que possa existir um 

marido diferenciado que talvez a compreenda, e dessa forma, ela parece até “desejar” que 

exista tal exemplar à sua espera, pois crê numa relação de reciprocidade, beirando ao 

romantismo: “buscando encontrar nele sentimentos correspondentes aos seus, fazer-se 

compreender num olhar”. 

O desejo de manter-se livre de certas amarras sociais e dos grilhões que vinham 

atreladas ao casamento era enorme, porém, o jogo perverso e a armadilha do “era uma 

vez...e foram felizes para sempre” imposto às mulheres, falava muito alto no imaginário 

feminino goiano. Mesmo Eurídice, querendo se libertar, ainda se mantinha cativa. 

A mudança da fazenda para a cidade, que era o “polimento social” que seus pais 

almejavam para ela, ao mesmo tempo que foi um limitador para os seus modos soltos de 

menina sertaneja, também representaram um aprimoramento importante para aquele 

desejo que ela levava na alma de ser uma mulher intelectualmente desenvolvida:  
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Figura de porcelana fina, pele muito clara, olhos e cabelos castanhos, 

estatura pequena, Dice era moça encantadora e, apesar de não dar à vida 

social a importância que a ela muitas pessoas dão, ela, por sua beleza, 

educação, inteligência e desembaraço ao abordar os assuntos mais 

difíceis, figura indispensável nas reuniões de elite. Tinha ela o comando 

da sociedade goiana e seu prestígio, aos poucos, foi crescendo e 

avassalando, a seu encanto e valor pessoal, as pessoas mais notáveis da 

cidade. (FLEURY, 1979, p. 28). 

Eurídice não fazia questão de beleza exterior, mas seu encanto estava muito mais 

na vivacidade que ela mostrava pela vida, que a tornava mais agradável aos olhos. Ela era 

moça que encantava porque quando dizia algo, tinha sempre o que dizer, e com certeza 

eram pérolas de sua figura inteligente que possuía um magnetismo pessoal muito 

particular.  

 

Figura 103 – Foto de Eurídice Natal não datada. 

Fonte: Acervo AFLAG, (2021) 

O entusiasmo e alegria de viver que Eurídice carregava com ela, de algum modo 

foi contagiando aquela sociedade, e seu desejo por mudança social foi responsável não 

por levar bobagens inúteis ou futilidades de salões, como era o comum das moças 

daqueles tempos, na Goiás do início do século XX. O que se deu foi o surgimento de um 

movimento intelectual tendo à frente a juventude pulsante de Eurídice, que buscava 

fundar uma Academia de Letras, aquela que seria a primeira em Goiás, no ano de 1904, 

e com objetivos muito específicos, explicados pela própria jovem “Dice”: 

Era a mulher tentando aproximar-se do homem por mais um ângulo, 

não para ultrapassá-lo em suas liberdades, para censurá-lo ou corrigi-lo 

em seus erros, se os houvesse cometido. Era apenas para manter com 

ele, convivência em terreno ainda não palmilhado pelas jovens goianas, 

também desejosas de um convívio maior e mais constante com os 

senhores letrados e com os livros, a fim de se desenvolverem 
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intelectualmente. E, dentro da rotina goiana, o assunto tomava vulto, 

penetrava os lares, causava polêmicas. Deixo aqui explicado que essas 

palavras eu ouvi da própria Eurydice, quando ainda viva, em uma das 

inúmeras visitas que lhe fiz. (FLEURY, 1979, p. 30). 

 

 

                   Figura 24–Exames geraes do preparatório de Eurídice Natal 

          Fonte: Semanário Official 1904 - Casa Civil do estado de Goiás (2019) 

 

No Semanário Official de 1904 se via a presença das moças mais proeminentes 

da sociedade vilaboense. Nos exames geraes preparatórios, curiosamente, constam os 

nomes de todas as protagonistas aqui estudadas: Eurídice Natal, Leodegária de Jesus e 
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Rosa Santarém Godinho, e todas inscritas para os exames da Academia de Direito. De 

todas as protagonistas, duas eram brancas e de elite: Eurídice Natal e Rosa Santarém 

Godinho, que dentre elas, apenas Rosa Santarém Godinho obteve êxito nos exames, 

conseguindo ao final, ser a primeira mulher a se formar na Academia de Direito de Goiás, 

em 1908. 

Eurídice Natal, por conseguinte, se não conseguiu levar adiante os estudos para 

o curso de direito é porque tinha como preferência a literatura, e fundar uma Academia 

literária lhe era muito mais importante, como escritora que era. Quanto à Leodegária de 

Jesus, essa sim sofreu o preconceito racial que a impediu de realizar o seu sonho maior, 

que era o ingresso na Academia de Direito, afinal, sua posição social não lhe permitia 

sonhar, muito menos realizar. O sonho concretizado sempre foi direito da elite branca. 

Por isso, só Eurídice Natal e Rosa Santarém Godinho conseguiram realizar os sonhos de 

suas vidas, quando foram pioneiras cada uma em sua área. Leodegária realizou o 

inimaginável, fez da realidade um sonho possível. 

Mesmo tendo Eurídice buscado por liberdades: “era a mulher tentando 

aproximar-se do homem por mais um ângulo”, ela incorre no erro do “endeusamento do 

macho”, como se só ao homem fosse possível o nível elevado, e para a mulher, só vãs 

tentativas de aproximação de nivelamento. Caso fosse possível alcançar o mesmo “nível 

masculino”, às mulheres caberia o silenciamento sobre as atitudes errôneas dos homens, 

ou seja, ainda elas seriam impedidas de livre manifestação: “para censurá-lo ou corrigi-

lo em seus erros, se os houvesse cometido”. 

Ao idealizar a fundação da Academia Goiana de Letras, Eurídice Natal teve boa 

intenção, e até de certa forma foi ousada para aqueles tempos, visto que vislumbrava ver 

uma sociedade em que as mulheres não tivessem seus corpos e as vozes apagadas, e que 

ocupassem um lugar de igual valor junto aos homens intelectualmente, mesmo que sem 

desrespeitá-los ou confrontá-los. Obviamente, tal desejo feminista se restringia apenas às 

mulheres de seu nível social, mulheres brancas da elite goiana, apenas. As mulheres 

negras não foram contempladas, pois estavam imersas num contexto de desigualdades 

básicas provocadas pelo sistema patriarcal e pelo racismo. 

Eurídice Natal foi a primeira presidenta da Academia de Letras de Goiás, aos 

dezenove anos, no ano de 1904, e a única mulher a integrar aquele instituto iminentemente 

masculino, de um mundo também masculino. A composição, em sua origem, era a 

seguinte: 
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Este instituto compor-se-á de doze cadeiras acadêmicas que serão 

ocupadas por moços que, pelo seu talento e amor às letras merecem 

receber o título de acadêmico, estas dignidades são perpétuas, pois, 

mesmo no caso do titular resolver resignar às honras de membro da 

Academia, sua cadeira não se considerará vago senão por sua morte. 

Cada cadeira tem sua especialidade assim determinadas: História, 

Política, Literatura, Instrução, Jurisprudência, Filosofia, 

Administração, Biologia, Matemática, Jornalismo, Geografia e 

Medicina. Servirão de Patronos a essas cadeiras os vultos de 

Bartholomeu Bueno, dr. Antônio Augusto de Bulhões, General Curado, 

Dr. Antônio Felix de Bulhões, Conselheiro André de Pádua Fleury, 

Padre Gonzaga, Joaquim Alves de Oliveira, dr. Joaquim Rodrigues, 

Joaquim Xavier de Almeida, dr. Teodoro Rodrigues, Felipe Santa Cruz 

e dr. Corumbá.  

Já estão ocupadas oito cadeiras na seguinte ordem: 

1 – Bartholomeu Bueno – (História) – D. Eurydice Natal 

2 – Felix de Bulhões – (Política) – Dr. Leopoldo de Souza 

3 – Felipe Santa Cruz – (Instrução) – Augusto Ferreira Rios 

4 – Cons. Pádua Fleury – (Jurisprudência) – Dr. Godofredo de Bulhões 

5 – Joaquim Alves de Oliveira – (Administração) – Marcelo da Silva 

6 – Joaquim X. de Almeida – (Literatura) – Joaquim Bonifácio 

7 – Padre Gonzaga – (Jornalismo) – Dr. Acrísio Gama e Silva 

8 – dr. Antônio Augusto de Bulhões Jardim – (Geografia) – Ferreira dos 

Santos Azevedo. 

Para as quatro cadeiras restantes estão convidados moços goianos que, 

pelos seus relevantes serviços às letras de nosso Estado, merecem 

receber honras imortais. (FLEURY, 1979, p. 31-32). 

Em meio a todos os nomes masculinos que compunham aquela sociedade de 

acadêmicos, Eurídice Natal foi indicada para presidi-la. O seu interesse era a troca de 

saberes literários e de conhecimentos, e idealizava uma sociedade em que as mulheres 

pudessem ser atuantes nas mais diversas áreas. Atente-se que “apenas” Eurídice 

conseguiu a façanha de ocupar uma cadeira, porque das 12 vagas dos imortais goianos, 

nenhuma mulher foi convidada a estar ao seu lado. O que teria acontecido? Nenhuma 

outra mulher fazia “jus” a integrar tão seleta academia de ilustres? Na verdade, muitas 

mulheres existiam capazes de figurar naquelas cadeiras, mas nem todas tinham sido tão 

privilegiadas quanto Eurídice.  

A cultura, a capacidade intelectual e o engajamento de Eurídice Natal visando 

rasurar o sistema patriarcal-coronelista foram notórios. Seu protagonismo como a 

primeira presidenta foi responsável por abertura de espaços para as mulheres. Tal 

pioneirismo foi uma espécie de “espelhamento” para que as mulheres da época, e até 

mesmo as da contemporaneidade, pudessem dar voz às suas existências. 
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A criação da Academia de Letras de Goiás se espelhou na recente instaurada 

Academia brasileira de 1897, no Rio de Janeiro, e de certa forma, a academia goiana foi 

avançada, porque além de permitir a presença feminina na sua composição, divergiu do 

austero modelo francês adotado pela Academia brasileira deixando uma mulher não só 

na composição, mas na presidência. Assim, Goiás se colocou num lugar pioneiro no 

campo literário quanto às mulheres escritoras em relação ao restante do Brasil, mesmo 

que com a única presença feminina de Eurídice. 

A obra “A vida literária no Brasil – 1900” vai dar conta de referenciar o momento 

histórico de importância ímpar para o estudo historiográfico de Goiás: 

Intitulava-se Academia de Goiás e compunha-se apenas de doze 

cadeiras, seis das quais ocupadas por Joaquim Bonifácio, Acrísio da 

Gama e Silva, Augusto Rios, Leopoldo de Sousa, Marcelo Silva e pela 

senhorita Eurídice Natal. Enquanto a Academia Brasileira, fiel ao 

modelo francês, fechava as portas às mulheres, a modesta congênere de 

Goiás não só admitia uma mulher como a elegia, por aclamação, 

presidente do cenáculo, cabendo as funções de secretário perpétuo ao 

poeta Joaquim Bonifácio. A instalação da Academia e a posse da 

diretoria efetuaram-se, cabendo à presidente fazer o elogio de 

Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Finda a sessão solene, 

seguiu-se um grande baile oferecido pelos acadêmicos à senhorita 

Eurídice Natal. (BROCA, 2004, p.101). 

Em seu discurso de instalação e posse na diretoria da Academia de Letras em 

Goiás, Eurídice deu continuidade ao heroísmo do bandeirante Bartolomeu Bueno da 

Silva, o Anhanguera, exaltando a figura do homem colonizador que teria sido o 

responsável pelo descobrimento de Goiás, reproduzindo mais uma vez a narrativa do 

branco colonizador-desbravador, mas ainda assim, importa frisar o contexto histórico em 

que Eurídice estava inserida. Mesmo em um espaço social que não permitia às mulheres 

se expressarem livremente, ela conseguiu ter sua voz ouvida e respeitada, algo 

inimaginável para as mulheres goianas. 

E foi assim, no interior do Brasil, naqueles sertões goianos que se destacaram 

aquele povo, tendo algumas mulheres intelectuais se projetado pioneiramente ao resto do 

Brasil. E nessa hora há que se recordar de Guimarães Rosa (1967): “O sertão é do tamanho 

do mundo”. E o “mundo” da Academia Goiana de Letras foi muito bem presidido pelas 

mãos de Eurídice, daí ter se tornado grande para todas as goianas o feito desta mulher. 

Foi neste contexto, de uma sociedade de mulheres intelectuais, desejosas de 

mudarem os paradigmas sociais, que surgiram protagonistas da envergadura de Eurídice 



   

107 
 

Natal, com a proposta de reunir e formar uma Academia de Letras que abrisse espaço 

para a intelectualidade feminina. 

A importância de Eurídice Natal foi muito além de seu pioneirismo como 

fundadora e primeira presidenta da Academia de Letras de Goiás. Na data de 12 de 

outubro de 1904, com um discurso entusiasta, Eurídice Natal tomou posse na Academia 

de Letras de Goiás, em solenidade realizada no Palácio Conde dos Arcos, no evento que 

que se notabilizou na sociedade goiana.  

Rosarita Fleury retrata o que representava para aquele momento a figura 

carismática daquela mulher: 

Eurydice Natal e Silva, único elemento feminino membro da aludida 

Academia, inteligência viva, já com colaborações e muito entrosamento 

nas lides literárias, Eurydice foi a alma e a propulsora do movimento 

literário em torno da fundação da Academia e a grande incentivadora 

das letras femininas nas terras de Anhanguera. 

É preciso notar que, para aquela época, não deixava de ser temeridade 

uma jovem aventurar-se a tanto e Eurydice deve ter sofrido as reações 

negativas de quantos se haviam habituado a ver na mulher apenas uma 

portadora de prendas domésticas. Contudo, se comentários houve, 

nenhuma importância a eles foi dada, e em suas mãos continuou a 

bandeira da mulher intelectual, abrindo caminho às mais tímidas ou 

mais escravizadas aos preconceitos sociais. (FLEURY, 1979, p. 39). 

“E, em suas mãos continuou a bandeira da mulher intelectual, abrindo caminho 

às mais tímidas ou mais escravizadas aos preconceitos sociais”, diz Rosarita Fleury num 

relato emocionado, porém, mesmo tendo desejado provocar mudanças sociais, Eurídice 

não conseguiu abrir espaço de fato na Academia, porque nenhuma outra mulher além dela 

mesma ingressou. Nomes como Leodegária de Jesus, Rosa Godinho, Alice Sant’Anna, 

Ana Lins dos Guimarães Peixoto (Cora Coralina), só conseguiram participar do jornal “A 

Rosa”, onde podiam exercitar suas aptidões literárias, mas sem vínculo com a Academia. 

O discurso de Eurídice Natal, muito ovacionado no dia de sua posse, além de 

mostrar a grande oradora, causou à plateia uma comoção geral, provocando uma espécie 

de “restauração da dignidade” e da altivez positiva daquela sociedade que antes de tornar-

se agropastoril, tinha sucumbido à decadência do ouro: “Os veeiros de ouro se esgotam, 

os da inteligência, nunca”! Com a fala eloquente, ela trouxe a mesma narrativa única e 

hegemônica, que era a realidade que conhecia, sua vivência desde os tempos de suas avós. 

Era um lampejo de feminismo liberal que surgia de Eurídice, mas era o feminismo 

excludente, que representava apenas a uma minoria branca privilegiada. 
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Era o passado aurifico que sempre voltava a assombrar os goianos. A fala potente 

de Eurídice Natal, eivada de recordações do passado de glória daquela sociedade, já 

vislumbrava um lugar para a mulher, que lhe permitisse galgar espaços junto aos homens 

naquele presente e num futuro que se descortinava, pensava numa maior 

representatividade para todas, não todas elas, apenas aquelas que ela representava, a elite 

branca privilegiada. 

Rosarita Fleury narra sobre o momento da posse: 

“Senhoras, Senhoritas, Senhores, Prezados Confrades”.  

Abro aqui um parêntese e chamo a atenção para o fato de que nesse 

pequeno início do seu discurso, Eurydice revelou a feminista em 

embrião que trazia em si, e que começava a desabrochar. Ao fazer o 

chamamento das pessoas para quem iria discursar, mencionou, em 

primeiro lugar, as senhoras e as senhoritas, quando, até a presente data, 

ao se fazer um discurso, vão sempre mencionadas em primeiro lugar, 

as pessoas do sexo masculino. Ela fez o contrário, dando destaque maior 

às mulheres. (FLEURY, 1979, p. 40).  

A postura da oradora visivelmente preocupada com as mulheres presentes 

naquela simbólica data, chamando-as em primeiro momento, pareceu demonstrar muito 

mais do que uma priorização do público feminino que a prestigiava, mas foi uma 

conclamação às mulheres para que se colocassem sempre, todas elas, em todos os 

momentos, em primeiro lugar. Eis o recado que talvez Eurídice quisesse ver 

compreendido entre suas conterrâneas goianas, ressalta-se, apenas as mulheres brancas. 

Mesmo tendo sido avessa à opressão que o matrimônio representava, aqui 

retomo os escritos de “Ecide”, o conto que era o sentir da própria vida de Eurídice, já bem 

demonstrava o que lhe ia na mente. Traduzir seus pensamentos pela ficção era a única 

forma de dizer o que não poderia ser dito, aquilo que era mal (dito). Inserida naquela luta 

feminista cujo pensamento era apenas individual, o avanço jamais se daria. Seria o desejo 

de “fugir”, sem sair do lugar, apenas olhando de longe para o cenário da vida livre:  

Não; não haveria esse perigo: jamais me casaria com um desses 

homens, cujo ideal era encontrar uma mulher bonita, comodamente 

fútil, destituída de verdadeiro espírito, sem nunca se dar ao trabalho de 

analisar os sentimentos do seu marido, estudar o seu caráter, infundir-

lhe uma confiança ilimitada, buscando encontrar nele sentimentos 

correspondentes aos seus, fazer-se compreender num olhar. 

(JULIANO, 1975, p.80-81). 

Eurídice tinha aquele ideal primeiro de manter o espírito sempre elevado quanto 

aos conhecimentos que poderia desfrutar daquela vida de mulher privilegiada 



   

109 
 

intelectualmente, que a colocava em posição de livre escolha de seu destino, e quis ele 

que Eurídice conhecesse o também acadêmico Dr. Marcelo Francisco da Silva, filho de 

família tradicional de chefes políticos do norte do estado, bacharel em direito e nomeado 

Procurador da República, figura igualmente intelectual, que de alguma forma soube 

compreender a grandeza de mulher que era Eurídice Natal, mesmo num contexto, onde o 

peso patriarcal ainda ditava as regras da vida. 

 

Figura 115 – Casal Eurídice Natal e Marcelo Francisco da Silva 

Fonte: (FLEURY, 1979, p.48.) 

Com o casamento, Eurídice Natal, agora adotando o nome Eurídice Natal e Silva, 

teve que se afastar dos trabalhos da Academia de Letras de Goiás para acompanhar o 

marido, encerrando assim, sua participação na presidência, em 1905, mas não antes de 

prestar outra contribuição de grande valor, integrando a Tríade Feminina Goiana, que se 

estuda neste trabalho, e fazendo parte da sociedade intelectual de mulheres que fundaram 

o Semanário “A Rosa”, um periódico que foi o primeiro exclusivamente voltado para a 

literatura.  

Antes de seu afastamento, Eurídice Natal fez questão de deixar fincada na 

história sua participação, conforme relata Rosarita Fleury: 

É preciso notar que, para aquela época, não deixava de ser temeridade 

uma jovem aventurar-se a tanto e Eurydice deve ter sofrido as reações 

negativas de quantos se haviam habituado a ver na mulher apenas uma 

portadora de prendas domésticas. Contudo, se comentários houve, 

nenhuma importância a eles foi dada, e em suas mãos continuou a 

bandeira da mulher intelectual, abrindo caminho às mais tímidas ou 

mais escravizadas aos preconceitos sociais. Foi quando começavam a 

desabrochar nos meios literários, nomes como Leodegária de Jesus, a 
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Ana Lins dos Guimarães Peixoto, nossa muito querida Cora Coralina. 

Poucos anos após surgia “A Rosa”, primeiro jornal a cuidar apenas de 

literatura. Nesse jornal eram colaboradoras: Rosa Godinho, Bel. Em 

Direito, acompanhada de Alice Sant’Anna, Anna Peixoto (Cora 

Coralina e Leodegária de Jesus, nossa poetisa maior. (FLEURY, 1979, 

p. 39). 

Mesmo com a vida de casada, e os inúmeros afazeres domésticos, além dos filhos 

que foram chegando, Eurídice não perdeu o gosto pelos estudos, e ela mesma ia educando 

todos os 13 filhos que a vida lhe deu. Apesar da prisão dos laços matrimoniais, ela não se 

deixou morrer intelectualmente, manteve-se ativa em diversas atividades que lhe 

enriqueciam a existência. Com a mudança para a cidade do Rio de Janeiro e a vida 

atribulada familiar, ainda assim fazia aulas de ginástica musicada pela estação da Rádio 

Nacional, o que talvez correspondesse às atuais “aulas EAD”. Tal comportamento 

denotava o espírito vanguardista daquela mulher que mesmo casada e mãe de uma prole 

enorme, nunca desistiu de si mesma e sempre estava aprendendo coisas novas e 

diferenciadas. 

Até seus últimos suspiros, Eurídice Natal e Silva procurou estar em contato com 

a sociedade literária e artística de Goiás, e quando foi fundada a AFLAG (Academia 

Feminina de Letras e Artes de Goiás), ela foi uma das acadêmicas, integrando-a como 

sócia atuante. Infelizmente após várias reuniões, veio a adoecer e teve sua posse 

antecipada, em face de seu estado delicado de saúde. Tomou posse Eurídice Natal e Silva 

na AFLAG no dia 22 de fevereiro de 1970, ocupando a Cadeira de no. 11, vindo a falecer 

pouco tempo depois. 

 



   

111 
 

 

                      Figura 126 – Eurídice Natal e Silva – Cadeira n.11 

                                Fonte: Revista da AFLAG, n. º 11 (1970). 

Apagamento do protagonismo de Eurídice Natal 

Partindo da interpretação do discurso de Colemar Natal e Silva, filho de Eurídice 

Natal, observa-se que Colemar Natal e Silva foi renomada e reconhecida figura pública 

goiana, que dentre outros feitos, foi responsável pela fundação da Universidade Federal 

de Goiás. Interessante ressaltar que sua mãe, fundou a Academia de Letras de Goiás, e o 

filho fundou a Universidade. Ela foi a primeira presidenta no ano de 1904, ele o primeiro 

reitor da Universidade Federal de Goiás, no ano de 1960. 

Voltemos para a linhagem de Eurídice Natal e de Colemar Natal e Silva. A partir 

de Eurídice Natal, filha do Ministro Guimarães Natal e d. Ângela Bulhões Jardim, fruto 

da união das famílias “Xavier Guimarães” (do pai) e “Bulhões Jardim” (da mãe), portanto, 

a nata do coronelato em Goiás. Se foi possível para Eurídice ser a primeira presidenta e 

fundadora da Academia de Letras, isso só se deu porque ela pôde fazer tudo o que desejou, 

mulher branca privilegiada que era. Serviu ao sistema patriarcal-coronelista, dele 

desfrutando. De seu lugar, mesmo que em corpo de mulher, tentou promover o 

protagonismo feminino, mas foi apagada porque fortaleceu as ideias hegemônicas da elite 

masculina branca, promovendo a sua manutenção no poder. 

Colemar Natal e Silva veio desse berço elitista branco, e fundou a Universidade 

Federal de Goiás em 1960, sendo o primeiro reitor. A família Natal e Silva só conheceu 
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o “pioneirismo”. Seja pela mãe pioneira no meio acadêmico literário, seja pelo filho 

pioneiro no mundo jurídico, pois também esteve à frente da criação do Instituto dos 

Advogados de Goiás. Parece que o sentido de “desbravamento” toma um significado 

diferenciado na linhagem que antecedeu e que precedeu Eurídice Natal. Talvez seja essa 

a grande admiração que Eurídice tenha pela figura do “Anhanguera”, porque ele é a 

representação dos ideais brancos: pioneiro e conquistador, sendo assim, esperando ser 

imortalizada pela história como uma figura “heroica”. Ressalta-se que o 

“pseudopioneirismo” de Bartolomeu Bueno da Silva idealizado por Eurídice era fruto de 

uma educação que ainda hoje distorce figuras históricas sob a ótica supremacista branca 

e elitista. 

Pelo discurso de Colemar Natal e Silva foi possível perceber a visão do filho 

sobre Eurídice Natal e Silva: 

 

Ante- ontem , para nós, nos albores da infância, ela foi a mão que 

amparou os primeiros passos; ontem na adolescência foi a conselheira, 

amiga que alertava, apontando bons caminhos; hoje, no outono, quando 

nos revemos nos filhos e já nos netos, e ela a bisavó, o símbolo da fé no 

bom, no belo e na virtude, que não aniquila, na alegria que se renova 

numa fonte perene de confiança no futuro, esse futuro que, para nós, 

ainda resta, que para os filhos se abriu e que, para os netos já se esboça 

nas fímbrias de um horizonte tão róseo, quanto distante. (JULIANO, 

1975, p.02). 

Mulher culta, tendo recebido educação esmerada, versada naquela 

época na língua francesa, tendo cursado latim, falando bem de 

improviso e adestrada no escrever, como as promoções culturais que 

deixou comprovam, é dever de justiça que nenhum historiador isento e 

verdadeiro pode deixar de cumprir afirmar que ela conquistou um lugar 

de destaque na história das mulheres ilustres, filhas de Goiás. 

(FLEURY, 1979, p. 16). 

 

Aqui quem estaria enunciando o discurso seriam os 13 filhos que Eurídice 

“gerou, criou, educou”. A protagonista se apaga, e dá lugar para a visão da mulher-mãe-

avó-bisavó, ser incansável na busca da manutenção do lar, “que não se cansa no 

sofrimento”. Para o filho Colemar a visão que predomina é a hegemônica da elite 

patriarcal-coronelista do homem goiano e as estratégias para encobrir a mulher Eurídice 

se escondem sob o manto de todos os papéis que ela representa: a mulher que é sempre 

para servir ou pertencer a “alguém”. É a que vive para a família, é a percepção do homem 

cis-hetero-patriarcal-cristão “e ela, a bisavó, o símbolo da fé no bom, no belo e na virtude, 

que não aniquila, na alegria que se renova”.  
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A tentativa de apagamento das mulheres pelos homens é algo tão entranhado em 

nossas histórias mais profundas de vida que nem mesmo um filho pode perceber que uma 

visão machista de um mundo patriarcal-coronelista é causadora de um dos mais perversos 

tipos de apagamento: o do núcleo familiar. Pela família, a tentativa foi a de tornar a 

protagonista uma mulher comum, diminuindo toda a sua potência de vida, numa mera 

existência comum. Eurídice não foi só resistência, sua existência foi feita para o 

incomum, pavimentou a estrada para as mulheres que viriam depois dela. 

A família é exatamente o lugar onde a mulher não pode existir, porque ela é 

posse, ela pertence a um alguém, ela morre mulher para dar lugar à existência da filha, da 

esposa, da mãe, da avó, da bisavó etc., ao ser que “pertence a”, que é “posse de”. Uma 

mulher nunca pode ser ela mesma, ter sua existência. O poema de Ana Maria Godinho de 

Menezes retrata isso: 

 

Genealogia pessoal 

 

Engraçado...! 

O homem, um ser tão complexo 

na constante busca da independência, 

ideias próprias, ações livres... 

E está sempre ligado a alguém, 

um dono, se submisso, ou uma referência, por não ser só.  

 

Eu, por exemplo, na infância, era 

a Ana Maria do Zico, meu pai, 

Mais tarde, ele morreu, 

passei a ser a Ana Maria da Telinha, minha mãe. 

Depois, me casei. Fiquei sendo Ana Maria do Ozires, meu marido. 

Hoje, com os filhos já crescidos 

não sou mais a Ana Maria 

sou a mãe de Henrique, a mãe da Déborah 

a mãe do Túlio.  

Aos poucos vou deixando de ser eu 

para ser como sempre fui, “de alguém”. 

E é tão bom ser de alguém! 

Provavelmente, mais tarde serei  

a avó do fulano e de sicrano,  

até que, num anonimato quase total,  

eu seja apenas um pontinho de uma certa árvore genealógica  

que conforme a lei da natureza, nasceu, floriu, frutificou e murchou 

com convicção afirmo:  

esse pontinho insignificante, ainda chorará 

ante um desfile militar ou alegorias, 

comoverá ante o blá-blá-blá infantil... 

Terá ainda a mesma alma de poeta 

que vibra a cada emoção 

que sente arrepios pela música comovente, 

que encontra, nos mínimos aspectos da natureza 
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aquele que sempre foi seu dono: DEUS (Antologia Poética Calção de 

Couro. Goiânia, GO: Edições Consorciadas-UBE-GO, 1992, p. 54).   

 

Percebe-se que a mulher percebe, mas não se indigna de sua condição no sistema 

e no mundo, que se resume à família, e até concorda: “E é tão bom ser de alguém”! É a 

mulher cúmplice do patriarcado porque é beneficiária dele.  

Essa cumplicidade da mulher branca de elite se presta bem ao que quer o sistema 

patriarcal porque ela se envaidece ou acredita legitimamente estar “cumprindo missão 

divina, diz Célia Coutinho: 

Pela ordem de chamada em classe, era assim a nossa turma, hoje com 

cada uma de nós cumprindo a missão que Deus nos confiou: 

 

Célia Coutinho                          Sra. Hélio Seixo de Brito 

Goiani de Araújo                       Sra. Hélio de Araújo 

Juracy Monclar Brandão           Sra. Cláudio Curado 

Leonita Di Ramos Caiado         Sra. César Fleury Curado 

Maria d´Abadia Crispim           Sra. José Leão 

Maria das Graças Fleury           Sra. Romeu P. de Campos Barros (...) 

 

(BRITTO, 1974, p.242) 

 

A lista que ela menciona é a turma de alunas, suas amigas estudantes do Curso 

Normal, no Colégio Sant’Anna. Fica evidenciado na turma de alunas, o mesmo desejo de 

Ana Maria Godinho Menezes, o orgulho do “pertencimento”, o deixar de ser de si mesma, 

para pertencer a outrem. É mais uma vez a mulher sendo beneficiária e cúmplice do 

sistema patriarcal. 

Atualmente, dos quarenta e um membros da Academia Goiana de Letras (AGL), 

apenas nove são mulheres, mesmo depois de tantas lutas travadas pelos movimentos 

feministas. Eis a contradição do feminismo liberal, a mulher é feminista, mas é 

beneficiária do patriarcado, então, ela não consegue deixar de ser sua cúmplice, ela acaba 

mantendo e sustentando a supremacia masculina. Essa mulher feminista liberal está 

sempre enxergando o homem em primeiro plano, mesmo quando sua luta é a mulher, ela 

defende a mulher, mas não consegue protagonizar a mulher, ela vai em direção ao homem.  

Com Eurídice Natal e Silva, a ideia do feminismo branco, liberal e de elite 

compreendeu emancipação como conquista de poder, e como o poder é masculino e 

branco, essa mulher, branca, liberal e de elite, não conseguiu se desprender das armadilhas 

do patriarcado. Mesmo que Eurídice tenha conseguido algum protagonismo, sua 

estratégia de enfrentamento foi aliar a sua capacidade intelectual de elite à sua influência 

social para propagar a ideia do feminismo liberal, porém, essa luta feita de maneira 
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individual representou um envolvimento apenas restrito, só com a categoria de mulheres 

que ela representava: brancas e de elite.  

Mesmo tendo sido uma protagonista feminina relevante, pioneira na fundação 

da Academia de Letras de Goiás, ela acabou caindo na armadilha do patriarcado, da ideia 

de emancipação como conquista de poder, e não conseguiu sustentar seu protagonismo 

por muito tempo, acabou cedendo aquele pouco espaço que havia conquistado, porque 

deixou de ser a Eurídice Natal, para virar a Eurídice Natal e Silva, a mãe de 13 filhos. 

 

4.2 Leodegária de Jesus 

Vida e obra 

 

Figura 137 – A poetisa Leodegária de Jesus, em crayon, por Amaury Menezes 

Fonte: http://penapoesiaporluizdeaquino.blogspot.com/2013/02/leodegaria-de-jesus.html 

A partir de meu encontro primeiro com Leodegária de Jesus, aconteceu o desejo 

da pesquisa. Com a poesia veio a força e a doçura em versos. Assim se deu meu chamado 

para esta pesquisa sobre Leodegária de Jesus e sobre protagonismo feminino. Busquei 

coletar dados nos documentos que já existiam, livros, poesias, artigos, tentando seguir os 

http://penapoesiaporluizdeaquino.blogspot.com/2013/02/leodegaria-de-jesus.html
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passos das andanças doloridas de Leodegária pela vida. Foi só no encontro da poesia 

musicada de Leodegária, em um de seus poemas mais popularizados em seu tempo, nos 

saraus e serenatas goianas, Símile, que senti o “chamado” para volver para aquele 

contexto em que viveu a mulher negra e obstinada, que era resistência: 

Símile 

 

Ao Dr. Manuel Dias Prates dos Santos 

 

Quando vivemos, a sonhar amores, 

Quando não temos a ilusão perdida, 

Quando noss’alma não padece dores,  

Morrer é triste! Como é linda a vida! 

 

Mas si nos fere o espinho da tristeza, 

Si maltratados somos pela sorte, 

Si nos é dado o cálix da incerteza, 

Viver é triste! Como é doce a morte! (JESUS, 1906, p.19) 

 

 

A poesia bela capaz de tocar a alma, no primeiro momento me pareceu triste, um 

lamento doloroso daquela que havia sofrido dissabores, seja pelas perdas ao longo do 

caminho, pelas suas diásporas, seja pela perda de pessoas que a vida foi lhe 

proporcionando, porém com o aprofundamento das pesquisas, surgiu diante de meus 

olhos a mulher Leodegária, protagonista negra politizada, que gestou e pariu pensamentos 

de resistência. 

 

Figura 28 – Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás 

Fonte: Foto do acervo pessoal de Geruza Tomás da Cunha 
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Nascida Leodegária Brazília de Jesus, e conforme o nome prenunciava, veio ao 

mundo mulher goiana, cunhada pela legítima brasilidade até no nome, o que em nada lhe 

beneficiou, muito pelo contrário. Nasceu em Caldas Novas, no ano de 1889, meses antes 

da chegada da República, o que não lhe garantiu representatividade alguma, afinal, além 

de mulher, ela era uma negra. Contextualizando-se o recorte histórico, desde 1850 a maior 

parte dos negros do país já estava liberta, com a suspensão do tráfico negreiro (1831), 

com a lei do ventre livre (1871) e com a lei do sexagenário (1885). Com a assinatura da 

princesa Isabel, da lei Áurea, em 1888, deveriam todos os negros do país serem 

alforriados, o que relegou toda a população negra à subcidadania13, A abolição da 

escravatura foi a forma perversa de exclusão dos negros sem que limitações fossem feitas 

à comunidade negra. Por exemplo, se o projeto de mudanças exigia que as eleições 

deveriam ser diretas, então o critério para os cidadãos com capacidade eleitoral 

perpassava pela alfabetização, o que já restringia um sem número de libertos para o 

processo eleitoral, não porque fossem “proibidos”, mas porque não estavam 

“capacitados” a exercer sua cidadania. 

Registra-se que neste trabalho o racismo sofrido por Leodegária de Jesus não 

será objeto de estudo, apenas será mencionado porque é fato relevante para a narrativa, 

pois o foco da pesquisa é falar sobre o protagonismo das mulheres goianas do início do 

século XX, contexto em que Leodegária se insere. 

Filha de pai negro, professor, jornalista, e depois deputado estadual, José 

Antônio de Jesus, e mãe branca, professora, Ana Isolina Furtado Lima de Jesus, estudou 

no Colégio Santana, de Goiás Velho, conforme nos informa Darcy Denófrio (2019). 

Leodegária foi mulher erudita, professora, escritora, jornalista, poetisa e ativista 

intelectual, e mãe solo. 

 

 
13 Subcidadania, pela visão de Jessé Souza, seria todo aquele que está abaixo da cidadania. Segundo Souza 

(2003), trata-se da “ralé estrutural brasileira”. Ele explica a subcidadania pela origem do negro na 

sociedade, e ultrapassa ainda a ideia, nomeando não só os negros, mas também os brancos sem “qualificação 

adequada” são marginalizados por que não integram a sociedade de forma permanente. Dessa forma, 

conclui que não é somente uma questão de “cor”, vai muito mais além, porque envolve uma estrutura 

socioeconômica estrutural, no que ele denominou de “superação da confusão entre habitus e cor”. (SOUZA, 

2003, p.163). 
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Figura 29 – Pais de Leodegária de Jesus: os professores Ana Isolina Furtado Lima de Jesus e 

José Antônio de Jesus – 23/-4/1891 

Fonte: DENÓFRIO, Darcy, (2019). 

Basileu França (1996) vem nos contar interessante narrativa informada por 

Doralice de Oliveira, em ocasião em que Leodegária ainda era menina: 

Muitas vezes foi encontrada no porão, chorando: “Que você tem, minha 

filha”? perguntava a mãe. Ela respondia: “Se papai adoecer que é que 

eu vou fazer para tratar da família, eu não sei ler, não sei escrever nem 

falar bonito como Siá Ambrósia...” (Siá Ambrósia era uma bonita amiga 

da família, que ela naturalmente admirava muito. (FRANÇA, 1996, 

p.32) 

Percebe-se que Leodegária trazia em sua alma o espírito ancestral de mulheres 

resistentes que lhe concedia lampejos “premonitórios”. A menina pressentia que dores 

viriam, e se ela chorava aquele pranto sentido na meninice, aquele pranto se converteria 

em resistência e luta para suportar às provações que a vida lhe imporia. Se ela chorava 

pelo medo da pesada tarefa que seria cuidar do pai, que pudesse vir a adoecer no futuro 

(como de fato ocorreu), e tratar da família, também já sentia que o único caminho possível 

para ela, era o do estudo.  

Leodegária então cresceu ensinada por D. Ana Isolina, professora, e por seu pai, 

o também professor Antônio de Jesus, figura por quem detinha verdadeira admiração, e 

sempre foi seu grande incentivador, dotando a menina de todos os conhecimentos 
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intelectuais factíveis a uma “senhorinha” daquela época, que a levou a estudar na cidade 

de Goiás, quando lá residiram, na escola de elite da sociedade: 

Na Capital goiana, nova vida, novos amigos. As meninas foram 

matriculadas no colégio Sant’Ana das Irmãs Dominicanas, francesas 

cultas, finas. A nossa poetisa era aplicadíssima nos estudos dando 

grande alegria a seus pais. Não desprezava, porém os pic-nics, as festas 

familiares. Teve amigas prediletas como d. Anica Peixoto (Coralina), 

Maria Peclat com quem saía a cavalo pelos campos verdes. Equitação, 

dizia ela ser seu esporte favorito. Antes dos quinze anos começou a 

escrever suas poesias, às vezes tristes. Parecia que no fundo de sua alma 

entrevia o futuro. (FRANÇA, 1996, p.34). 

Chama atenção que Leodegária tenha enfrentado não só uma mudança de 

residência, mas sua vida foi cheia de “andanças”. Saiu de Jataí para Rio Verde e depois 

para Goiás, momento que estamos analisando. O que chama mais a atenção é ver que 

Leodegária enfrentou também as dificuldades de convivência em uma escola nova, 

principalmente na capital, e num local onde a elite branca-tradicional levava as suas 

filhas.  

Desde a mocidade, Leodegária de Jesus demonstrava ser politizada e já trazia dentro 

dela grande consciência social. Sua precocidade não se deu só para a escrita literária, que começou 

antes dos quinze anos, ela não tinha tempo a perder com as frivolidades das mocinhas de seu 

tempo. “Certa vez Leodegária levantou o lençol e ficou olhando pensativa os vestidos, depois 

disse à sua mãe – “Mamãe para que tanto vestido? A senhora é uma só” (FRANÇA, 1996, p.34). 

O episódio pitoresco, vem nos apresentar uma mulher amadurecida, daquelas 

que desde muito jovens nascem “velhas”, porque bobagens não lhe frequentavam o 

espírito de luta, e seu desejo era por alçar voos maiores, porque ela sabia que para ter voz 

e ser ouvida, precisava de conhecimento. “Conhecimento é poder”, preconizava Francis 

Bacon, no século XVII, no seu Avanço do Conhecimento, e no caso dela, conhecimento 

significava sobrevivência. 

O que ocorreu é que, moça erudita que era, Leodegária quis ingressar no curso 

de Direito. Seria ela a primeira mulher na Academia de Direito, caso não tivesse sido 

freada em seus desejos, por puro preconceito: 

Estando bem preparada seu pai requereu exame pra ela no Liceu. Mas 

políticos contrários não permitiram que ela fizesse provas lá. O 

Professor escreveu então para o Rio de Janeiro, o Governo nomeou uma 

banca examinadora especialmente para ela. Ela brilhou nos exames, 

mas esse fato gerou uma série de aborrecimentos, invejas, algumas 

fofocas... (FRANÇA, 1996, p.35). 
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Também Darcy Denófrio trata desse momento crucial na vida de Leodegária de 

Jesus, quando nos idos de 1904, submeteu-se aos exames gerais de preparatórios para 

ingressar no Lyceu Goyano, na antiga capital, o que lhe foi negado. Eram os exames 

preparatórios a via de ingresso para o desejado curso na Academia de Direito. Reitero, 

dada a importância do fato, que não pode ser apagado, que teria sido Leodegária a 

pioneira, a primeira mulher negra a ingressar no curso de Direito. Mesmo tendo recorrido 

da negativa dos exames preparatórios, apenas anos depois, já em 1910, ela obteve o 

resultado positivo, e já não era mais possível para ela, depois de tanto tempo, a vida já 

seguira seu rumo e ela já era professora. 

Figura 30 – Requerimento e certidão do resultado de um exame de Português, prestado pela 

poetisa no Lyceu Goiano perante a banca de exames geraes preparatórios, na data de 1 março de 

190414 

Fonte: DENÓFRIO, Darcy (2019) 

 

14 Doralice de Oliveira, criada por Leodegária desde os dois anos e que se tornou sua secretária, afirma que, 

por causa de perseguição política ao deputado e professor José Antônio de Jesus, foi negado à poetisa o 

direito de fazer o referido exame. Do Rio de Janeiro, teria sido designada uma banca examinadora 

especialmente para ela. De fato, fez-se o exame de Português perante a banca, Leodegária foi aprovada com 

distinção aos 15 anos de idade, mas somente aos 21 anos receberia oficialmente o resultado.  
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Figura 30: Requerimento e certidão do resultado de um exame de Português, prestado pela 

poetisa no Lyceu Goiano perante a banca de exames geraes de preparatórios, no dia 1 março de 

190415 

Fonte: DENÓFRIO, Darcy (2019) 

 
15 Doralice de Oliveira, criada por Leodegária desde os dois anos e que se tornou sua secretária, afirma que, 

por causa de perseguição política ao deputado e professor José Antônio de Jesus, foi negado à poetisa o 

direito de fazer o referido exame. Do Rio de Janeiro, teria sido designada uma banca examinadora 
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Figura 31 – Semanário Official com Exames geraes preparatórios datado de março 1904 

Fonte: Biblioteca Nacional Digital (1904) 

As figuras comprovam os esforços de Leodegária no sentido de ingressar na 

Academia de Direito. Observa-se no Semanário Official que sua aprovação em português 

se deu com “distinção”. Para um corpo negro, a meritocracia não se aplica, esse é o fato: 

só a “distinção” não bastaria, infelizmente. 

Apesar dos reveses, o nome de Leodegária de Jesus ficou gravado na História 

com sua obra, a primeira mulher a editar um livro de poemas em Goiás, o livro foi escrito 

quando ela tinha em torno de quinze anos de idade, e o publicou em maio de 1906, ano 

que completou dezessete anos em agosto. Era uma menina-moça-potência: CORÔA DE 

 
especialmente para ela. De fato, fez-se o exame de Português perante a banca, Leodegária foi aprovada com 

distinção aos 15 anos de idade, mas somente aos 21 anos receberia oficialmente o resultado. 
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LYRIOS (1906), e depois, escreveu mais madura, aos trinta e nove anos, ORCHIDEAS 

(1928). 

A importância de Leodegária se inicia, principalmente por ela marcar seu corpo 

e sua voz na história com a publicação de seus livros e toda sua trajetória. 

 

 

Figura 32 – Côroa de Lyrios 

Fonte: DENÓFRIO, Darcy. (2019) Edição de 1906 
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Figura 33 – Corôa de Lyrios 

Fonte: Livraria Leodegária Edição de 2020 

 

 

Figura 34 – Livro Orchideas 1928 

Fonte: acervo pessoal Geruza Tomás da Cunha (2019) 
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Leodegária de Jesus, depois da publicação de seu primeiro livro em 1906 (Corôa 

de Lyrios), publicou somente no ano de 1928 (Orchídeas), tendo sido o fato uma marca 

impressionante: 

Escrevendo Corôa de lyrios em 1906 e Orchideas em 1928, Leodegária 

construiu um monumento lírico, uma espécie de Taj Mahal que, como 

aquele da Índia, levou também 22 anos para ser concluído. E se aquele 

mausoléu foi erigido por um imperador em memória de sua esposa 

muito amada, este, ao contrário, foi construído por uma poetisa em 

memória do homem amado. Na base, o gesto foi igualmente poético e 

ambíguo: sepultar e, ao mesmo tempo, imortalizar um amor que não 

poderia se perder, de tão grande (DENÓFRIO, 2019, p.54). 

 

A ideia de que Leodegária teria feito uma espécie de preservação da memória do 

amor e do homem amado levando o tempo de 22 anos para construir tal símbolo imortal, 

encerra um pensamento romantizado de Denófrio, porque ela se esquece do lugar que o 

corpo de Leodegária ocupava naquele contexto social. Era um corpo marcado pela 

racialização, “a desobediência de Leodegária de Jesus é também epistêmica, porque sua 

“estética eclética”, que tanto desagradou aos críticos da época, reflete uma ética de 

resiliência étnica silenciosa, porque silenciada (REZENDE, 2018, p.150-151) ”. 

De seu livro escrito em 1928, Orchídeas, o poema “Ainda e Sempre” parece 

retratar a dor/vida de Leodegária, dando vazão às suas “escrevivências”, o que nos remete 

a Conceição Evaristo (2018). As escrevivências de Leodegária representam a escrita do 

seu corpo negro de mulher que teima em sobreviver em meio a uma sociedade 

preconceituosa, moralista, patriarcal que a silencia. Leodegária soube resistir às agruras 

da vida com altivez e nobreza. “Sempre o mesmo punhal na mesma chaga”: 

 

Ainda e Sempre 

 

Partiste...desde então, o mal secreto 

Que aqui no fundo de minh’alma existe 

É mais profundo e amargo, mais completo 

É mais intenso, desde que partiste. 

 

A vida é muito triste!...ah! como é triste 

A vida aqui, neste ermo em que vegeto! 

Nem mesmo sei em que o prazer consiste 

Tão longe, assim, de ti, do teu affecto! 

 

E o tempo vae passando...o tempo corre 

Mas em meu pobre coração não morre 

Esta saudade enorme que me esmaga. 

Hontem, hoje, amanhã. Agora e ainda 
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E sempre a mesma dor que não se finda, 

Sempre o mesmo punhal na mesma chaga  

(JESUS, 1928, p.83). 

 

É a realidade da vida que se apresenta. Leodegária de Jesus, mesmo que 

inconscientemente, já sentia a “dor daquele punhal” que lhe cortava a carne. Sabia que 

precisava sempre ser a melhor, em tudo que fizesse. Sua negritude não lhe permitia 

cometer erros, e, portanto, para ela só poderia existir uma vida cercada de renúncias: 

estudos de letramento impecáveis, uma conduta moral e religiosa em consonância com 

os padrões da sociedade, o que lhe impunha o silenciamento e uma vida “invisível” quanto 

ao amor impossível. Deixou de viver sua vida, para viver para os seus. Se vida podia ter, 

ela existia na poesia, sua forma de resistência e de insurgência ao fado. 

Suas poesias eram “escrevivências”, só não tinha consciência Leodegária do 

papel social que ela representava e do quanto seu existir literário desestabilizou a 

sociedade cis-hetero-patriarcal-coronelista goiana com suas obras poéticas escritas e com 

sua presença na intelectualidade feminina goiana, como escritora, jornalista, poetisa, 

mulher, mãe solo, algo que também foi uma atitude arrojada para uma mulher solteira:  

Hoje sei que o escrito fala do sonho. Sonho que é uma vontade grande 

de o melhor acontecer. Sonho que é a gente não acreditar no que vê e 

inventar para os olhos o que a gente não vê. Eu já tive sonho que podia 

e não podia ter. Eu tive sonho que dava para minha vida inteira, para 

todo o meu viver. Hoje descobri a verdade do dizer daquele ditado. 

Sonho só alimenta até à hora do almoço, na janta, a gente precisa de ver 

o sonho acontecer. Tive tanto sonho no almoço de minha vida, na 

manhã de minha lida, e hoje, no jantar, eu só tenho a fome, a 

desesperança... (EVARISTO, 2018, p.37) 

 

Conceição Evaristo relata a escrita que marca seu corpo, aquilo que ela sonha, 

que deseja, que dói. O sonhar para o corpo negro se resume a ter os “pés no chão, e força 

para lutar”. Esse também era o pensamento que regia a vida de Leodegária de Jesus.  
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               Figura 35: Casa de Leodegária de Jesus 

                  Fonte: Cidade de Goiás 

 

 

Figura 36: Fachada da casa de Leodegária de Jesus 

Fonte: Cidade de Goiás 

 



   

128 
 

 

Figura 37 – Leodegária na maturidade 

            Fonte: DENÓFRIO, Darcy (2019) 

 

Leodegária de Jesus, a “poeta-passarinho”16., mulher aguerrida, que a seu modo, 

não se deixou sucumbir pelo peso social do patriarcado e pela constante tentativa de 

apagamento. Acerca da denominação “passarinho” esclarece Rosarita Fleury: 

 

Passarinho 

O apelido que lhe deram e que, a princípio ajustava-se perfeitamente à 

sua personalidade em franco desabrochar, com o correr dos anos já não 

exprimia com tamanha fidelidade sua portadora. Quando dizemos que 

alguém é tal e qual um passarinho, forma-se em nossa mente, sem que 

o peçamos, a imagem de um ser alegre, descontraído, a se expandir, em 

cantos, danças e andanças, tal pássaro em gorjeios e vôos em rápidas 

volutas. Enfim, a imagem que se nos apresenta é a de algo que traduza 

a expressão de um ser voltado para o lado alegre e vibrante da vida. No 

entanto, não era bem assim o temperamento de Leodegária. Pelo que 

dela pudemos apreender, seja da leitura de seus versos-poemas, sonetos 

ou mesmo crônicas e pequenos contos ou de informações obtidas em 

palestras com pessoas que a conheceram e com ela conviveram. 

Leodegária era pessoa alegre, sensível, prestativa, atenciosa com todos, 

sem, contudo, ser vibrante e de comunicação rápida. (ANUÁRIO 

AFLAG, 1973-1974, p.97). 

 
16JESUS, Leodegária. Lavra dos Goiases III. Organizadora Darcy França Denófrio, Ed. Cânone, Livraria 

Leodegária, 2019, p. 53. 
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No ano de 1907, Leodegária de Jesus, Eurídice Natal e Silva, Rosa Santarém 

Godinho, Alice Santana e Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, 

denominadas “As Senhoritas”, fundaram o semanário “A Rosa”, uma espécie de jornal 

da época que tratava de temas literários e que demonstrou o espírito transgressor das 

protagonistas femininas, mulheres intelectuais pioneiras também na imprensa. 

Apagamento da protagonista Leodegária de Jesus 

Leodegária teve que lidar com o apagamento e com a luta por não se deixar 

invisibilizar todos os dias de sua vida. Ainda hoje “pos mortem”, o resgate para se manter 

sua vida e seu legado gravados na historiografia goiana tem sido um processo necessário. 

O nome de Leodegária de Jesus precisa ter o seu lugar reconhecido, sua voz precisa ser 

ouvida e sua vida conhecida e revisitada, para que de alguma forma se evite o 

memoricídio de sua presença marcante e de sua resistência enquanto protagonista 

feminina negra e revolucionária. A partir da obra de Gilberto Mendonça Teles (1982), 

percebe-se a importância de Leodegária de Jesus, quando ele elenca o período de 1901 a 

1913 das produções literárias no estado de Goiás: 

 

     Nome do Livro  Nome do Autor       Ano da publicação 

Poetas Goianos  Henrique Silva     1901 

Alvorada   Joaquim Bonifácio     1902 

Violetas   Luiz do Couto     1904 

Agapanthos  Gastão de Deus     1906 

Poesias   Felix de Bulhões     1906 

Coroa de Lírios  Leodegária de Jesus     1906 

Iluminare  Erico Durado      1911 

Alguns Versos  Joaquim Bonifácio     1913 

Quadro 1 – Produções poéticas de 1901 a 1913/Fonte: TELES (1882) 

A partir da análise do quadro I, esmiuçada pelo olhar de Gilberto Mendonça 

Teles, num período de sociedade patriarcal e machista, cuja força masculina se percebe 

também nas produções poéticas, a presença única e pioneira de Leodegária de Jesus se 

fez viva. 

De 1901 a 1913, nenhuma mulher esteve presente no cenário da poesia goiana, 

só Leodegária, do alto dos seus 17 anos, a mulher negra, chamada Leodegária Brazília de 
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Jesus! A força de sua existência se pauta na audácia do “existir”, apesar de ser mulher, 

apesar de ser negra. É a ancestralidade que vibra e anseia pela vida e pela abertura de 

caminhos. Isso é protagonismo feminismo. Foi sua produção literária feminina potente 

que não pôde ser superada durante esse ínterim. Não houve nenhuma outra mulher no 

cenário goiano capaz de produzir poesia, tendo Leodegária de Jesus ficado 12 anos 

“solitária” no posto de única mulher na poética literária. Com poesia se faz resistência, e 

entre os Coutos, Bonifácios e Bulhões, a Brazília de Jesus fincou território.  

 

Figura 38: Leodegária de Jesus aos 25 anos (sentada ao centro), morando em Minas 

Fotografada entre os integrantes do Club Litterario e Recreativo de Araguari. Na foto são 

dezenove homens, quatro mulheres. Leodegária a única negra (06 março 1915). 

Fonte: Casa de Leodegária, Goiás. 

 

A foto demonstra um pouco do que foi a vida inteira de Leodegária. Sempre 

precisando lutar contra os preconceitos de todas as formas. Observa-se que ela está num 

grupo literário composto por 19 homens, e apenas 4 mulheres. Dentre as mulheres, 

Leodegária é a única negra. Os preconceitos de gênero sempre foram uma constante na 

vida das mulheres do início do século XX, porém, as feministas liberais que lutavam por 

direitos das mulheres não se davam conta que eram colaboradoras da manutenção do 

poder dominante do homem branco, e do sistema patriarcal-coronelista que era vigente. 

A capacidade de Leodegária de resistir e se reinventar por meio da poesia era 

sua arma mais poderosa. Sua intelectualidade lhe colocava em lugares que normalmente 

ela não poderia desfrutar, se não fosse por essa força que pulsava nela que fazia seguir 

sempre em frente, apesar do “mesmo punhal que lhe feria a carne”. Essa dor era a do “não 

pertencer”. Era a saudade de um lugar que já não lhe pertencia mais, porque já não mais 
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podia estar, (suas andanças), da vida que poderia ter sido sua, mas que inconscientemente 

ela sabia que jamais seria, porque a sociedade tinha regras severas, e os padrões sociais 

eram grilhões difíceis de serem rompidos. 

 

 

Figura 39: Foto na Livraria Leodegária - cidade de Goiás, (2019), arte de Anadehelios 

Fonte: acervo pessoal de Geruza T. da Cunha fotografada 

Registra-se que Leodegária de Jesus foi uma mulher intelectualmente 

extraordinária que sofreu preconceito duplo, por ser mulher e negra. Além disso, uma 

forma muito mais cruel de apagamento foi perpetrada sobre ela, quando foi preterida pelo 

seu corpo de mulher negra nos “Exames geraes de preparatórios” para ingresso na 

Academia de Direito, em 1904. A ela foi negado o título de primeira mulher a ingressar 

e cursar a Academia de Direito, que acabou pertencendo a sua amiga Rosa Santarém 

Godinho, que de diferente dela, tinha apenas a cor “adequada”: era uma mulher branca. 

O que se observa no documento abaixo, em que consta o nome das duas amigas, 

Leodegária Brazilia de Jesus, no item 1 e Rosa Santarém Godinho, no item 40 de 

candidatos inscritos nos “Exames geraes” para o curso de Direito, percebe-se que a Tríade 

Goiana Feminina estava unida e completa, porque também Eurídice Natal se encontrava 

inscrita como candidata naquela ocasião, no item 5, como se observa no Semanário 

Official: 
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Figura 40 – Exames geraes preparatórios 

Fonte: Semanário Official 1904 – Casa Civil do estado de Goiás (2019) 

 

 

O desejo de liberdade e representatividade que aquelas mulheres carregavam 

dentro delas e que não viam outra forma de adquirirem senão pelo conhecimento, 

demonstravam os laços mais profundos que interligavam suas vidas. As três ansiavam 

por voos de mulheres que são donas de suas histórias e traçam caminhos que elas possam 

percorrer e deixar sinalizados os passos para que outras as sigam. 

De todos os corpos daquelas mulheres, sempre subalternizadas pela história 

androcêntrica, a que sofreu o peso duplo, da mulher negra, foi mesmo Leodegária de 
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Jesus. Foi preterida nos exames, mesmo tendo capacidade igual ou talvez até superior às 

amigas brancas que prestaram as provas. E dentre elas, foi Rosa Santarém Godinho quem 

conseguiu ingressar no curso de Direito. Eis uma das tantas injustiças que Leodegária 

sofreria ao longo de sua vida. 

Mesmo empreendendo esforços e recorrendo ao Rio de Janeiro para que 

obtivesse a possibilidade de submissão nos exames, somente após dez anos lhe foi 

concedida a oportunidade, tempo que Leodegária de Jesus já não dispunha mais, porque 

precisava trabalhar para o sustento da família. Seu direito se perdeu para sempre, mas não 

seu ânimo para a notoriedade como pioneira da poesia. 

Nos registros da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, surpreende 

como é vista Leodegária, de Jesus: 

 

Figura 41 – Capa do Anuário da AFLAG 

                                                           Fonte: Anuário da AFLAG (1970) 
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     Figura 42 – Anuário da AFLAG 

                                                    Fonte: Anuário da AFLAG (1970 p.13) 

Atente-se que o registro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás 

anotou a presença de Leodegária de Jesus como “jornalista” no seu Anuário de 1970. Vê-

se que a poetisa foi “apagada” naquele que foi um dos seus maiores feitos: seu 

protagonismo como a primeira poetisa negra a publicar um livro de poesias em Goiás, em 

1906. Não que Leodegária não tenha sido jornalista, intelectual, escritora, porém, seu 

pioneirismo com a publicação de Côroa de Lyrios não pode ser esquecido, principalmente 

por uma academia feminina. Ainda no ano de 1970, quando foi a publicação do referido 

Anuário da AFLAG, percebemos o quanto existe preconceito racial, até por aquelas que 

deveriam lutar por maior inclusão para as mulheres. E, observando-se Rosa Santarém 

Godinho, uma mulher branca privilegiada, percebemos que a ela já foram dados os 

“louros” de seu protagonismo como primeira bacharela em direito. Por que não foi dado 

o mesmo tratamento igualitário para as duas protagonistas? Talvez porque o corpo 

racializado ainda seja uma questão que precisa ser enfrentada pelas mulheres, todas elas.  

Lembremos também do que se deu com Leodegária de Jesus para se entender 

sobre o assunto. Quando a mulher intelectual negra ingressou nos exames para cursar 
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Direito, ali estavam os seguintes níveis de discriminação: era uma mulher e era negra, 

num contexto onde existia o racismo estrutural. Obviamente não conseguiu passar nos 

exames, não por merecimento, mas por preconceito duplo, a interseccionalidade aqui se 

percebe. 

O seu apagamento se deu de formas perversas. Por ser mulher, negra, Leodegária 

teria passado por um processo quase imperceptível de “branqueamento”, que seria uma 

das mais cruéis formas de apagamento. É deixar de existir quem se é, para dar lugar a 

alguém que possa ser aceito, mas que jamais o será. Esse foi o processo pelo qual 

Leodegária passou e talvez nem tenha se dado conta naquela época. Tentou se ajustar aos 

moldes da sociedade, tentou embranquecer e ainda, tentou fazer o curso de Direito. 

Apenas com muita luta, dez anos depois, e muita persistência, superando limites 

conseguiu entrar, mas já era tarde.  

Pensando em Grada Kilomba, trago seu pensamento que vem de encontro ao que 

diz acerca de Leodegária: 

(...) A mulher branca, por outro lado, estava falando desde dentro – do 

centro – onde ela era documentada e oficial. A diferença racial vem a 

coincidir com a diferença espacial, quando a mulher branca, habitante 

do centro, pede à mulher negra, que está na periferia, para não entrar, 

mas sim para permanecer nas margens. As relações de poder desiguais 

de “raça” são então rearticuladas nas relações de poder desiguais entre 

os espaços (Mohanram, 1999, p.3). Eu estava furiosa e exausta. Quantos 

obstáculos ainda faltavam? Quantas mentiras e mal-entendidos? Quem 

pode, de fato, entrar nesse centro? E quem tem permissão para produzir 

conhecimento? (KILOMBA, 2019, p.61) 

 

Grada Kilomba (2019, p. 16) nomina a condição da mulher em condições de 

silenciamento, quando fala da expressão “a Outra”, sem voz e sem representatividade, 

dominadas pelo “Eu”, que as subjuga, e que as relega ao emudecimento. Não é dado a 

todas as mulheres as condições para falar.  

No racismo estão presentes, de modo simultâneo, três características: a 

primeira é a construção de/da diferença. A pessoa é vista como 

“diferente” devido a sua origem racial e/ou pertença religiosa. Aqui, 

temos de perguntar: quem é “diferente” de quem? É o sujeito negro 

“diferente” do sujeito branco ou o contrário, é o branco “diferente” do 

negro? Só se torna “diferente porque se “difere” de um grupo que tem 

o poder de se definir como norma -a norma branca. (KILOMBA, 2019, 

p.75). 

Leodegária de Jesus era uma intelectual que frequentava a sociedade goiana do 

início do século XX, e com certeza ela era diferente dos padrões devido à sua origem 

racial. Mesmo a norma branca ditando quais eram as regras severas para uma mulher 
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àquela época, Leodegária jamais poderia desobedecer a nenhuma delas, mesmo que 

quisesse, porque moralmente se sentia prisioneira daquela norma moral que a aprisionava. 

A segunda característica é: essas diferenças construídas estão 

inseparavelmente ligadas a valores hierárquicos. Não só o indivíduo é 

visto como “diferente”, mas essa diferença também é articulada através 

do estigma, da desonra e da inferioridade. Tais valores hierárquicos 

implicam um processo de naturalização, pois são aplicados a todos os 

membros do mesmo grupo que chegam a ser vistas/os como “a/o 

problemática/o”, “a/o difícil, “a/o perigosa/o”, “ao exótica/o”, 

“a/colorida/o” e “a/o incomum. Esses dois últimos processos - a 

construção da diferença e sua associação com uma hierarquia – formam 

o que também é chamado de preconceito. (KILOMBA, 2019, p.75-

76). 

Vejamos outra situação: Rosa Santarém era mulher e era branca. Também 

ingressou nos exames para cursar Direito. Diferente de Leodegária, Rosa Santarém 

Godinho conseguiu passar e terminar seus estudos no curso em questão, nunca sofreu de 

preconceito duplo. Se teve algum tipo de apagamento em sua vida, simplesmente foi o 

por ser mulher, apenas esse. E quem pode falar? 

Segundo Gayatri Chakravorty Spivak quando os subalternos são ignorados e não 

são ouvidos, o projeto imperialista ou colonizador tem continuidade, porque o 

silenciamento é forma de subjugação.  

No Brasil, Lélia González foi a feminista que apontou caminhos, e estudou sobre 

o chamado “mito da democracia racial”, perceptível em nossa estrutura social na obra de 

Gilberto Freyre, que destacou a violência simbólica sobre a mulher negra, além de 

associar ao ideário da “mulata”, da “doméstica” e da “mãe preta”.  

Sobre preconceito racial Leodegária de Jesus conheceu muito bem, porque 

também sentiu no período em que viveu, e sofreu a dor tal qual um punhal que a consumia: 

Mesmo considerada uma intelectual, e sempre buscando integrar a 

sociedade vilaboense, Leodegária de Jesus era ainda assim uma mulher 

negra; a cor não lhe dava vez, não lhe dava voz, tampouco a sensação 

do verdadeiro pertencimento. Contrariando sua condição social de 

mulher, e ainda mais de uma mulher negra, Leodegária, de algum modo, 

conseguiu abrir espaço com suas palavras e com seus versos, e seu grito 

criou voz e corporeidade. Apaixonou-se por um “Guimarães”, um filho 

branco bem-nascido das terras vilaboenses, porém foi impedida de 

vivenciar o amor. O rapaz objeto de seu amor, em uma aventura vivida 

com outra moça, branca e de família, teve que honrar compromisso após 

uma gravidez inesperada. Era uma sociedade em que as convenções 

sociais vigoravam de forma soberana sobre todos, e não se consentiam 

para a mulher condutas inadequadas. Assim, Leodegária nunca mais o 

aceitou em sua vida, o que a marcou para sempre. A partir dessa dor 

mais profunda, que lhe doía sempre através do mesmo punhal insistente 
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e que a machucava fundo na mesma chaga, veio a força potente de sua 

poesia. Vivia numa eterna busca por manter-se intelectualmente 

habilitada a ser aceita por aquela sociedade, que mantinha uma cultura 

pautada no preconceito contra a mulher e contra o negro. (CUNHA; 

DERING, 2020, p.108). 

A leitura que se deve fazer hoje de Casa Grande e Senzala (2003) não pode mais 

ser aquela clássica justificadora de escravização, mas precisa ser crítica sobre a forma em 

que se descreveu uma miscigenação natural, que de natural nada teve e que apenas 

reforçou o período opressor colonial. 

Djamila Ribeiro (2019, p.20) citando Florestan Fernandes e Roger Bastide 

aponta o seguinte: 

“Nós, brasileiros”, dizia-nos um branco, “temos o preconceito de não 

ter preconceito. E esse simples fato basta para mostrar a que ponto está 

arraigado no nosso meio social”. Muitas respostas negativas explicam-

se por esse preconceito de ausência de preconceito, por essa fidelidade 

do Brasil ao seu ideal de democracia racial (apud BASTIDE; 

FERNANDES, 1959, p.164). 

A conscientização é o principal passo para que os alicerces do sistema 

masculino-cis-patriarcal possam ser combatidos, e a partir daí as políticas feministas 

incentivariam às mulheres que assumam suas vidas, que sejam protagonistas de si 

mesmas, “se qualquer mulher, sentir que precisa de qualquer coisa além de si para 

legitimar e validar sua existência, ela já estará abrindo mão de seu poder de se autodefinir, 

de seu protagonismo” (HOOKS, 2018, p.140). Ora, então, cabe a cada mulher que se 

perceba e se coloque, dentro de seu lugar de fala, e ciente de sua própria opressão, possa 

lutar para uma quebra de padrões sociais que mudem aquelas estruturas. 
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Figura 43: Moças de Goiás – 1917 

Fonte: AFLAG 

Leodegária, sendo uma mulher negra, filha de um órfão negro, professor e 

ativista defensor das coletividades só conseguiu ser protagonista porque usou da palavra 

e da poesia para conseguir ser ouvida. Leodegária entendeu desde muito jovem que o 

caminho que precisava trilhar era feito de alianças e de uma construção com a sociedade 

em que vivia. Acima, a foto das “moças de Goiás”, que são todas um pouco semelhantes 

entre si. Imperava naquele momento histórico um mesmo padrão de conduta social, de 

moda, de educação, de etiqueta, que “rotulava” as mulheres da época, o que acabou 

levando Leodegária, diante da necessidade de pertencer àquela comunidade, a um 

“embranquecimento”, mesmo que involuntário. 

Com sua instrução erudita, com sua participação na vida cultural de 

Villa Boa, Leodegária de Jesus reconfigurou sua identidade e seu corpo 

no espaço. Ao ser a primeira mulher a escrever e a publicar livro de 

poesia em Goiás, essa “mulher” “negra” tornou-se respeitável e digna 

de admiração: embranqueceu-se (colonialidade do ser). Embranquecida 

teve um lugar em Goiás, concebido como um sistema semiótico. Mas, 

nos espaços menos reservados (REZENDE, 2018, p.148) 

 

Pensando nisso, a ferramenta ideal foi o estudo esmerado que adquiriu, estudo 

que nunca era suficiente, porque sua sensação era de que precisava saber e saber cada vez 
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mais, porque o conhecimento poderia lhe proporcionar certa respeitabilidade naquela 

sociedade de preconceitos. 

Além do alto nível de instrução, Leodegária manteve uma conduta moral 

irretocável, com sua personalidade discreta e avessa às frivolidades mundanas que não 

lhe interessavam. Passou pela vida construindo uma imagem de mulher afeita aos bons 

costumes e às boas normas cristãs. Eis sua estratégia para conseguir ser protagonista em 

Goiás. Ela foi a mulher sem máculas que ninguém poderia criticar. Foi mulher, filha, mãe 

solo exemplar e correta em todas as tarefas que se propôs a executar, mas principalmente, 

foi a poetisa de nível intelectual que preferiu ser dona de seu destino, sem necessitar de 

amparo de marido para sobreviver nas intempéries.  

4.3 Rosa Santarém Godinho 

 

Vida e obra 

 

Rosa Santarém Godinho, filha de Luiz Godinho e de Deolinda Santarém 

Godinho, foi uma das protagonistas estudadas, porém não foi possível descobrir a data e 

local de seu nascimento. Seu pai, capitão Luiz Godinho, era escrivão da recebedoria de 

Sumidouro em 1899, até que foi nomeado 2º suplente de juiz municipal em Goyaz.  

Os registros para localizar informações sobre a vida e obra de Rosa Santarém 

Godinho foram de difícil acesso, um tanto confusos e bastante esparsos, o que me obrigou 

a tecer uma linha tênue de sua vida, analisando possíveis parentes que pudessem colaborar 

com alguma informação sobre sua existência, que pareceu apagada pelo tempo. Já um 

dado relevante para a pesquisa, o apagamento de Rosa já começou até mesmo pelas 

pesquisas bibliográficas.  

Outro problema enfrentado foi a questão do nome de Rosa. Existiam 

divergências entre Rosa Santarém Godinho, Rosa Godinho, Rosa Godinho de Oliveira e 

Rosa Godinho de Oliveira Bello. Pela pesquisa e interpretação de documentos foi possível 

compreender um pouco mais sobre as diversificações no nome da protagonista.  

Iniciadas as investigações a partir de seu pai, para entender em que contexto 

familiar Rosa vivia, percebeu-se que houve uma mudança significativa no nome de seu 

pai, que não se sabe por qual motivo, no ano de 1895 resolveu declarar que não mais 
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assinaria o seu nome, Luiz Olyntho d’Amorim Godinho, passando a assinar apenas Luiz 

Godinho, na data de 10 de junho de 1895: 

 

 

Figura 44: Declaração de Luiz Olyntho d’Amorim Godinho, que passa a assinar Luiz Godinho. 

Fonte: Semanário Official, Ano 1895, Edição 036, 10 de junho 1895 – Biblioteca Nacional Digital 

 

A partir dessa descoberta, ficou um pouco mais fácil traçar uma reconstituição 

da vida de Rosa Santarém Godinho, que até então não tinha sido possível. Analisando os 

Semanários Officiais de Goyaz, no período compreendido entre 1895 a 1910, uma 

reconstrução se deu para uma retrospectiva da passagem de Rosa Santarém Godinho por 

Goiás. 

Trabalhando em Goyaz, Luiz Godinho exerceu a função de deputado estadual, 

representando os “xavieristas”. Em 1908 nomeado juiz suplente, porém no mesmo ano 

acaba falecendo. Volvemos para Rosa Santarém Godinho. Sabe-se que ela possuía um 

irmão, Sadock Santarém, que sempre seguiu seus passos nos estudos. 

Rosa Santarém pertenceu a uma família tradicional, teve boa educação, assim 

como era Eurídice Natal, ela teve privilégios como a mulher branca da elite que ela 

representava. 

Conseguiu concluir dois cursos de ensino superior: o bacharelado em Sciencias 

e Lettras em 1906, com ingresso em 1904 e o bacharelado na Academia de Direito, 

pertencendo à terceira turma, em 1908: 
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Figura 45 - Exames geraes de preparatórios de Rosa Santarém Godinho em 1904 

Fonte: Semanário Official Ano de 1904- Biblioteca Nacional Digital 

 

 No ano de 1907 ela é nomeada professora normalista, pelo Decreto n. 1.701, de 

16 de julho de 1906: 
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Figura 46- Decreto n.1701, de 16 de julho de 1906, que nomeia Rosa Godinho professora 

normalista de letras: 

Fonte: Semanário Official 1906 – Biblioteca Nacional Digital 

 

Logo em seguida, não tardou, foi efetivada e nomeada adjunta efetiva do Curso 

Annexo à Escola Normal, juntamente com seu irmão Sadock Godinho, nomeado adjunto 

interino: 

 

Figura 47. Nomeação da Rosa Santarém Godinho como professora normalista, nomeada 

efetiva para o Curso Annexo à Escola Normal 

Fonte: Semanário Official Goyaz – 1906 -Biblioteca Nacional Digital 

 

Em seus exames da Academia de Direito, Rosa Godinho foi sempre aprovada 

com distinção, como se vê: 
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Figura 48 – Bacharelado na Academia de Direito 

Fonte: Casa Civil do estado de Goiás, (2019) 

Rosa Santarém se inscreveu em 1904, juntamente com Leodegária de Jesus e 

Eurídice Natal para os “Exames geraes de preparatórios”, o que demonstra a ligação 

intelectual que havia entre as moças da sociedade, sempre voltadas para os mesmos 

objetivos: a busca pelas várias áreas do conhecimento. Porém, ingressar no curso de 

direito sempre foi o sonho de Leodegária de Jesus, e foi obstaculizado pelo preconceito 

de cor que ela sofreu, algo que Rosa Santarém jamais teve que vivenciar, porque era moça 

branca e da elite. 
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Figura 49 – Inscrição nos Exames geraes de preparatórios: Rosa Santarém Godinho, 

Leodegária de Jesus e Eurídice Natal 

Fonte: Casa Civil do estado de Goiás, (2019) 
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Figura 49 – Inscrição nos Exames geraes de preparatórios: Rosa Santarém Godinho, 

Leodegária de Jesus e Eurídice Natal. 

Fonte: Casa Civil do estado de Goiás, (2019) 

 

Atente-se para a aprovação das amigas, que mostravam suas aptidões em áreas 

diversas. Rosa Santarém Godinho, obteve aprovação com distinção ou plenamente nas 

disciplinas de inglês, álgebra e latim; Leodegária de Jesus, aprovada com distinção em 

português e Eurídice Natal, aprovada com distinção em português e inglês. O que se vê 

analisando o comportamento de Rosa Santarém Godinho é que todas as “senhoritas” se 

alinhavam quanto ao projeto de vida de buscar o desenvolvimento intelectual, e isso não 

era algo comum para as mulheres daquele contexto social. Apenas o que as diferenciava 

realmente, era o lugar de onde cada uma provinha. O lugar onde a dominação branca 
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representava o poder e garantias de sucesso, e ser negro representava a ausência de tudo 

isso. 

Rosa Santarém Godinho era filha de deputado estadual, por isso teve muitas 

condições para se graduar e em dois cursos, inclusive. Como protagonista sendo a 

primeira a ingressar na Academia de Direito e se formar bacharela, em 1908, e tendo sido 

um feito representativo, pois que abriu caminhos para outras mulheres que viriam, nada 

realizou com seu bacharelado em Direito. Seu protagonismo restringiu-se apenas a ser a 

que “guiou os caminhos” para que outras mulheres viessem e se fizessem advogadas, 

juízas, operadoras do direito nas variadas frentes de luta por direitos. 

Exerceu na realidade a profissão de professora no chamado “curso annexo”, que 

correspondia aos estudos primários, exercendo essa função até que sofreu percalços que 

a fizeram desviar seu destino. Em 22 de fevereiro de 1908 seu pai, o major e deputado 

estadual Luiz Godinho faleceu, e tendo o seu irmão, Sadock Godinho um ano antes, em 

1907, também falecido, agora haviam restado apenas Rosa Godinho e sua mãe, D. 

Deolinda naquele núcleo familiar: 

 

 

Figura 50– Comunicação da vaga aberta do cargo de deputado estadual Luiz Godinho, que 

falecera em 22 de fevereiro de 1908. 

Fonte: Semanário Official – Ano 1908 – Biblioteca Nacional Digital 

 

Estava vaga a função de deputado estadual em Goyaz, do 12º círculo, que teria 

pertencido ao pai falecido de Rosa Santarém, e em face das distâncias naquele tempo e 

das dificuldades de comunicações, permaneceu a vacância do cargo. O que se percebe 
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sobre aquele núcleo familiar da família Godinho é que se tratava de uma família 

tradicional, o que significava dizer que aos homens competia gerir os negócios da casa, 

tomar decisões e comandar, como os coronéis daqueles tempos. E às mulheres desse 

sistema, serem comandadas e obedecer: primeiro aos pais, depois aos maridos. Assim, a 

leitura que se pode fazer da situação de Rosa Santarém após a morte do pai é a de que ela 

tratou de “apressar” um possível enlace matrimonial que talvez pudesse estar em 

negociações.  

 

Figura 51: Deolinda Santarém Godinho solicita como inventariante de Luiz Godinho 

pagamento de vencimentos como funcionário da Secretaria de Finanças. 

Fonte: Semanário Official Ano 1908 

 
 

Pelo excerto vê-se que mãe e filha começaram a procurar as formas possíveis de 

angariar condições para a sobrevivência de ambas. Obviamente além da questão 

financeira e de proventos familiares, o falecimento do pai deve ter sido um complicador 

para que Rosa Santarém continuasse exercendo suas funções de professora, tamanho seu 

abalo: 
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Figura 52. Licença para tratamento de saúde por 90 dias de seu trabalho como professora. 

Fonte Semanário Official, Ano 1908 

 

Enquanto estava de licença do seu trabalho como professora, graças ao auxílio 

dos amigos de seu pai, pessoa influente como deputado estadual, ela recebeu uma forma 

de “amparo”, assim como sua mãe, quando celebraram contrato de trabalho com a 

Chefatura de Polícia. Não foi possível localizar nada depois dessa publicação, não se 

sabendo para quais os cargos elas foram contratadas, e se de fato foram contratadas:  
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Figura 53: Rosa Godinho e Deolinda Godinho contrato celebrado com a Chefatura de Polícia 

Fonte: Semanário Official Ano 1908 – Biblioteca Nacional Digital 

 

Se de fato Rosa Santarém foi contratada ou não, não se tem conhecimento, 

porém, o que chama atenção a seguir é seu pedido de prorrogação de licença de seu cargo 

de professora, bem como seu nome alterado, que agora passa a ser Rosa Godinho de 

Oliveira Bello: 
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Figura 54:  Rosa Godinho de Oliveira Bello pede licença em caráter de prorrogação de 30 dias 

Fonte Semanário Official Ano (1908) – Biblioteca Nacional Digital 

 

Ora, a leitura que se faz é que Rosa Godinho, com a ausência do pai, apressou 

seu casamento, talvez por temer o seu destino, talvez porque já estava planejado. Não é 

possível saber, são apenas especulações, mas essa mudança de estado civil acabou por 

lhe proporcionar um apagamento ainda maior, primeiro, quanto á enorme dificuldade e 

confusão para se “desvendar” a identidade de Rosa Santarém Godinho, que muitas vezes 

se confundia com Rosa Godinho de Oliveira Bello. O que se sabe é que a partir da 

mudança para o sobrenome” Oliveira Bello”, nada mais realizou a protagonista 

acadêmica de direito. Não se tem notícia de nada mais de sua autoria. E até seu trabalho 

como professora, do Curso Annexo, Rosa Santarém abandonou: 

 

 

Figura 55: Término da licença sem retorno ao cargo 

Fonte Semanário Official Ano 1909 – Biblioteca Nacional Digital 
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Apagamento do protagonismo de Rosa Santarém Godinho 

O apagamento sobre o legado deixado por Rosa Godinho é notadamente 

percebido pela dificuldade gigantesca em se obter dados sobre ela. Não foi possível nem 

conseguir uma fotografia sequer para saber a aparência de Rosa, mas pelas análises feitas 

a partir das parcas informações obtidas sobre ela, sabe-se que ela provinha de família 

tradicional, portanto, sabe-se que era uma mulher branca, até porque teve muitas 

oportunidades e privilégios, mesmo tendo sido “apagada” da historiografia goiana, ainda 

assim, conseguiu ser aprovada no curso de Direito e chegou até o final, tendo sido a 

primeira mulher da turma, e única a se formar bacharela. 

Se foi apagada em seu protagonismo, foi em face da matriz de poder em que 

viveu, uma armadilha do sistema patriarcal e heterossexual que atravessa e controla as 

mulheres brancas. 

Não se pode negar que se pensarmos em Rosa Santarém e Leodegária de Jesus, 

diante da morte que lhes assombrou as existências, perceberemos como agiram diferentes 

as duas protagonistas, mesmo passando por situações iguais. A morte deveria unificar a 

todos, mas nem na morte existe igualdade. A dor da perda é sempre unificante para os 

seres humanos, mas sofrer sendo branca e de elite, não é o mesmo que sofrer sendo negra 

e racializada pela cor.  

Rosa Godinho recebeu ajuda dos correligionários de seu pai, coronéis que lhe 

tinham estima, e trataram de lhe “arrumar” um contrato em repartição pública, assim 

como para sua mãe viúva. Era a irmandade coronelista que existia. E Leodegária de Jesus? 

Ela não teve com quem contar quando seu pai faleceu, contou apenas com sua força de 

trabalho e sua determinação, e foi arrimo da sua família.  

A vida de Rosa Santarém ressaltou muito bem a estrutura social que legava à 

mulher a situação de subalternidade em relação ao homem. Não tendo sido possível 

exercer a carreira jurídica, ela foi obrigada a receber favores por não ter posses e o salário 

que recebia de professora, não garantiria a sua sobrevivência e a da sua mãe. Dessa forma, 

o casamento era a solução viável naquele momento. 

Não foram encontrados indícios de que Rosa Godinho tenha atuado na área 

jurídica, mas se tem conhecimento de que, desde que o curso de Direito foi criado em 

Goiás, no ano de 1898, com a primeira Academia, foi Rosa Godinho a pioneira a ingressar 

no mundo jurídico, eminentemente masculino, o que não deixa de lhe conferir 

pioneirismo neste aspecto.  
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Figura 56 - Homenagem a Rosa Godinho de Oliveira 

Fonte: fotografia do acervo pessoal de Geruza Tomás da Cunha (2019), com colaboração de 

Antônio Henriques Lemos Leite Filho 

Atentando-se à homenagem prestada pela cidade de Goiás aos bacharelandos da 

Academia de Direito de Goiás, na 3ª Turma, percebe-se mais uma vez a mudança no 

sobrenome de Rosa Godinho. Vê-se escrito “Rosa Godinho de Oliveira”, gerando outra 

vez certa confusão, e consequente apagamento. A protagonista que fez os exames geraes 

foi “Rosa Santarém Godinho”, que acabou se transformando na “Senhora Rosa Godinho 

Oliveira Bello”. 

O nome inscrito na placa, porém, não se sabe o motivo, aparece como “Rosa 

Godinho de Oliveira”, o que nos leva a crer que ela possa ter se separado do marido, e daí 

a mudança do nome que consta na homenagem. A partir desse momento, não foi possível 

obter mais informações sobre Rosa Godinho. 
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5. CONSIDERAÇÕES 

Para bem atingir o problema da pesquisa, que é entender e discutir as estratégias 

sociodiscursivas pelas quais as protagonistas femininas goianas conseguiram quebrar 

paradigmas e se sobressair nos tempos de coronéis, uma revisitação ao passado histórico 

foi necessária para recuperar as narrativas e a memória daquelas mulheres. De certa 

forma, elas foram capazes de evitar o silenciamento e a invisibilização por meio de seus 

discursos.  

A presente pesquisa fez seu percurso pela História para entender de que maneira 

seus discursos conseguiram abrir fissuras naquele estado de matriz de poder masculino-

cis-hetero-patriarcal-coronelista. As estratégias engendradas por Eurídice Natal e Rosa 

Santarém Godinho muito se assemelharam, afinal, ambas eram mulheres da elite branca, 

nascidas em famílias patriarcais e coronelistas que se valeram de seus estudos e do 

conhecimento adquiridos para construir seus espaços sociais.  

Eurídice Natal usou sua influência social para abrir espaços, o que não lhe tirou 

o protagonismo, pois a sociedade lhe impunha possibilidades determinadas e papéis 

definidos. Ao fundar a Academia de Letras de Goiás, desejosa de ampliar a conquista 

para outras mulheres, para que elas pudessem participar das sociedades literárias, ela 

integrou a academia, tornando-se sua primeira presidenta, feito de muita 

representatividade, em face do pioneirismo de Goiás em ter a única mulher presidenta no 

Brasil. Foi uma rasura no sistema dominante patriarcal, porém, sua postura não se 

desvencilhou da armadilha do feminismo liberal, porque acabou sendo instrumento de 

dominação de outras mulheres (não brancas) e, de certa forma, serviu para a manutenção 

da matriz de poder coronelista. 

Eurídice, sendo mulher tão ousada, almejava mudanças e demonstrava 

pensamentos socialistas, porém, ainda assim não foi possível fugir do “peso” da estrutura 

social vigente. Com sua união matrimonial, vieram 13filhos, netos, bisnetos, e o natural 

afastamento da presidência da Academia de Letras. 

Rosa Santarém Godinho, teve o mérito de ser a pioneira ao ingressar no mundo 

machista do direito, e se tornar bacharela na Academia de Direito. Mesmo não tendo 
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seguido na carreira jurídica, ainda que mulher branca e privilegiada, ela representava o 

grupo subalternizado: as mulheres. Rosa foi consumida pelo sistema hegemônico 

dominante. Mesmo trabalhando como professora, após a morte do seu pai, não conseguiu 

as condições necessárias para o seu sustento e de sua mãe, e teve que se casar. 

Com o casamento, depois que se tornou Rosa Godinho de Oliveira Bello, nunca 

mais se soube de projetos em que ela tenha se destacado, porque nem em pesquisas seu 

nome foi localizado. 

Leodegária de Jesus, usou como estratégias sociodiscursivas a diferenciada 

educação e instrução que recebera dos pais, pois para ela o estudo tinha um peso maior. 

Ser mulher negra, na Goiás do início do século XX, significava sofrer preconceitos. Além 

dos estudos com professores particulares, ela ingressou no Colégio Santana, para que 

pudesse garantir sua permanência nos lugares da intelectualidade da época (colonialidade 

do saber), era uma mulher culta, que tinha na moral e na ética a sua “direção” de vida. 

Ela não poderia ser diferente, ousada (como Eurídice era, por exemplo), Leodegária 

precisava ser perfeita, porque ela era negra, e isso ainda poderia lhe causar problemas. 

Leodegária preferiu não casar porque viver sem amor também não lhe serviria, só se 

casaria por amor, e como não foi possível, preferiu seguir sua vida sendo dona dela 

mesma. Foi mulher e poetisa que viveu com lisura e delicadeza, mas honrou seus 

compromissos com a família como nenhuma outra protagonista fez. Não viveu para si, 

viveu para os outros, prisioneira que foi de todas as convenções sociais. 

De fato, ser mulher no início do século XX na sociedade coronelista goiana 

significava o seguinte: em sendo mulher branca e privilegiada, existiria a possibilidade 

de esculpir um espaço social, ainda que com muita luta e resistência. Em sendo mulher 

negra, aquele espaço de difícil acesso para a branca, tornar-se-ia quase que impossível de 

ser alcançado para as mulheres negras, independentemente do grau de instrução e de 

influência (se existisse alguma), que esse grupo feminino tivesse. Esse foi o caso de 

Leodegária de Jesus, impedida de ingressar na Academia de Direito. 

Se o caminho aqui é o acadêmico, basta me apropriar da coragem de minhas 

antepassadas para que se receba as boas influências durante a jornada: 

Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém 

se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí outros 

também o farão, e esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, 

colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. “Quando uma 

pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem”. Esse é o 

principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se 
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inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros 

aprendam conosco. (ESTÉS, 2007, p. 14). 

O encontro com a intensidade da vida daquelas mulheres goianas pioneiras fez 

arder em mim o desejo de resgatar as sutilezas, resquícios e indícios possíveis daquelas 

que construíram as estradas do passado feminista para que outras mulheres as pudessem 

pavimentar no século XXI. 

Os pontos de intersecção entre a história e a memória foram a contextualização 

de onde partiriam os estudos engendrados, e porque estudar a história é sempre importante 

para que tenhamos a compreensão amplificada das sociedades em que vivemos.  

Revisitar o passado nos permite perceber as narrativas perdidas, seja por 

histórias contadas por partícipes diferentes, seja por opressões que impediram que estas 

histórias fossem contadas. Sobre as mulheres, a história contou a versão masculina dos 

fatos ao longo do tempo, e a recuperação das memórias e preservação de uma narrativa 

que seja das mulheres silenciadas, ou que foram impossibilitadas de ter essas histórias 

contadas, precisa ser recontada por uma visão feminina. 

Se vamos preservar as memórias e, falamos de histórias de mulheres, precisamos 

perpassar pelo sistema patriarcal que foi implantado desde os tempos de Brasil colonial. 

As relações de poder em que a dominação dos “patriarcas”, homens senhores do clã 

familiar, “donos” da verdade, com poder de mando absoluto sobre as mulheres e outros 

membros da entidade privada, fincaram raízes em nossos padrões de conduta, e quando 

surgiu a Província de Goyaz, em 1722, uma sociedade rígida se constituiu. 

Veio o período do auge da mineração, a abundância do comércio e efervescência 

locais, até a queda do período do ouro. O sertão de Goiás, abandonado por longo tempo, 

demorou a se recuperar, e quando se reergueu, veio com a força de mando de seus 

coronéis. O coronelismo surgiu com os Bulhões e representou o início da política feita de 

oligarquias. Eram as famílias tradicionais que iam se alternando no poder da cidade de 

Goiás, que voltava a prosperar agora com a cultura agropastoril. 

Se os homens mandavam em grandes quantidades de áreas de terra, mandavam 

também nas mulheres, nos filhos, agregados, empregados. Os coronéis exerciam grande 

poder sobre seus protegidos, e nesse período, as mulheres goianas eram as típicas moças 

criadas e educadas para o matrimônio e para a maternidade. Mas nem todas eram sim, 

existiam aquelas que, de algum modo, conseguiam ser diferentes daquele padrão “bela, 

recatada e do lar”. 
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Falar de mulher é pensar no seu conceito, no “tornar-se mulher’, proposto por 

Beauvoir. A partir da ideia de conscientização como instrumento para que os alicerces do 

sistema masculino-cis-patriarcal possam sofrer rupturas, percorremos um trajeto pelo 

feminismo, e o que representou o movimento e suas chamadas “ondas” para a ideologia 

feminista atual, que prescinde de um alcance a todas, todos e todes.  

A partir da pesquisa, o incentivo é para que as mulheres assumam suas vidas, 

que sejam protagonistas de si mesmas, o que Hooks (2018) chamou de validação da 

existência. Assim, a partir das conclusões após os estudos feitos por esta pesquisadora, 

que fala de um lugar de privilégios, reconhece-se. Tal fato de forma alguma pode gerar 

obstáculos para este trabalho, ao contrário, pode e muito, agregar ao feminismo, pois há 

de ser enfrentado pela mulher branca que luta por desentranhar de si mesma o ranço 

profundo da herança sexista-patriarcal-coronelista dominante até hoje. 

Esses enfrentamentos, pela perspectiva de uma mulher branca, pesquisadora, 

dentro da academia, podem promover abalos nas estruturas patriarcais e nas relações de 

poder, assim, quando pouso meu olhar no estudo sobre a importância do protagonismo 

da Tríade Feminina da Cultura Goiana: Eurídice Natal e Silva; Leodegária de Jesus e 

Rosa Santarém Godinho, percebo que seus discursos, de início de século, foram muito 

além do seu tempo, e reconhecidamente elas abriram seus espaços na historiografia 

goiana, encontrando frinchas em que marcaram sua presença e deixaram um legado de 

importância para o movimento feminista. 

O protagonismo de cada uma delas, seja na Academia Goiana de Letras, seja 

como primeira poetisa a publicar um livro de poesias em Goiás, seja a primeira mulher a 

ingressar na Academia de Direito goiana, contribuiu para demonstrar que as mulheres 

conseguem romper estruturas valendo-se de seus discursos. 

Muitas foram as tentativas de silenciamento dessas três mulheres, como se 

percebeu ao longo do trajeto percorrido na feitura deste trabalho. Um dado que considero 

importante mencionar é que, com o advento “apocalíptico” da pandemia, um fator de 

maior dificuldade se deu para a finalização do trabalho. 

Ainda no meio da pesquisa, faltavam muitos documentos a serem buscados, e 

com a situação complicadora pandêmica, locais de acesso se mantiveram fechados, ou 

com pouca facilidade de pesquisa. Os entraves foram tantos e, em dados momentos, tive 

que olhar para o passado, para que talvez, visualizando aquelas vidas de mulheres tão 

notáveis, eu pudesse me inspirar e criar “forças” onde não tinha mais, para continuar a 

pesquisa. 
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Também não faltaram as intempéries, coisas que todas nós mulheres 

conhecemos muito bem, que foi o assoberbamento de tarefas e rotinas que, de um 

momento para outro, caíram sobre nossos ombros já tão cansados de séculos de tantas 

lutas por direitos não respeitados e vozes silenciadas. Acredito que a mulher-mãe-

pesquisadora (por sorte um fardo à menos, o da esposa!), também tendem ao 

silenciamento acadêmico, porque acabam tendo que abrir mão de suas pesquisas em prol 

da família, ou dos filhos, infelizmente. Quem ganha nessa equação? Mais uma vez eles, 

os homens, que nos silenciam e vão nos apagando academicamente.  

Penso em Spivak, (2014), em seu Quem pode falar? Ela vem dizer acerca do 

corpo invisibilizado e subalternizado da viúva que é queimada junto ao marido falecido. 

Simboliza o discurso que não é dito, uma voz que é calada. O sacrifício de jovens virgens 

e de esposas descrito na obra da antiguidade Maneiras trágicas de matar uma mulher 

(LOURAX, 1988), tenta elevar o ato violento como forma de sublimação e atingimento 

de glória para as mulheres da imolação, só alcançado com a morte. 

Outra vez vejo que, mesmo que tenhamos caminhado muito com o avanço do 

feminismo, visando promover transformações sociais para as mulheres, na vida real ainda 

vivenciamos um modelo cultural implantado, projeto colonial que foi muito bem 

estruturado. Somos mantidos numa eterna “programação” que precisa ser reabastecida, e 

a escola-religião-política fazem isso hoje. É a colonialidade do poder. Não se pode dar às 

mulheres as condições para falar. O jugo do sistema repressor colonial e também do 

racismo simbolizam essa forma de subalternização, uma manutenção do sistema 

patriarcal de poder.  

As protagonistas aqui estudadas representaram um certo abalo ao sistema 

patriarcal-coronelista, e percebo que mesmo tendo sido pioneiras em seu tempo, e 

tentando quebrar barreiras, as três mulheres não conseguiram, elas mesmas, desfrutar da 

ruptura dos paradigmas que elas próprias semearam. E explicarei em seguida. 

Eurídice Natal e Silva, deixou legado de protagonista, sendo a primeira 

presidenta da Academia de Letras de Goiás, mas acabou sucumbindo a um casamento, 

obrigação que nunca lhe foi muito o desejo, e teve ao longo da vida de casada 13 filhos, 

o que dificultou sobremaneira sua produção intelectual. Leodegária de Jesus deixou seu 

legado como protagonista, sendo a primeira mulher negra a publicar livro de poesias em 

Goiás, mas acabou sucumbindo à prisão da conveniência social de um amor proibido e 

impossível que nunca viveria. Sofreu por toda a sua vida solitária, por causa das 

convenções pesadas e preconceitos não só sociais e morais, mas também raciais de seu 
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tempo. Pior do que isso, ela foi preterida no curso que sempre sonhara, na Academia de 

Direito, por preconceito racial, e por ser mulher. Leodegária talvez tenha sido a mais 

resiliente e mais admirável das mulheres. Rosa Santarém Godinho, também deixou o 

legado de ser a primeira mulher a se formar na Academia de Direito em Goiás, porém, 

mesmo conseguindo obter o bacharelado em Direito, não conseguiu atuar na área jurídica, 

e acabou exercendo a função de professora, até que teve que abandonar a função para se 

casar. 

O apagamento feminino pelo qual passaram aquelas três mulheres, perpassa por 

um processo de misoginia, de desumanização. Foram reduzidas à ideia do “sexo frágil” 

ou como os homens gostavam de nominar o sexo feminino na época, de “belo sexo”. 

Quando observamos o protagonismo da Tríade Feminina da Cultura Goiana, percebemos 

o quanto se faz importante falar de feminismo em Goiás. 

Há que se reconhecer que os limites de raça e classe social impostos a Leodegária 

de Jesus tenham sido mais violentos, numa sociedade racializada como a brasileira. Daí 

ter sido duramente impedida de frequentar o curso de direito, o que em grande medida, 

não a impediu de exercer seu protagonismo na literatura. Ainda assim, percebo que todas 

as mulheres aqui estudadas, cada uma a seu modo, foram mulheres de resistência em 

terras de coronéis, naquela Goiás do início do século XX. A resistência, contudo, não as 

impediu de ter que optar pelo casamento para sobreviver, num contexto extremamente 

patriarcal, como fizeram Eurídice Natal e Silva e Rosa Godinho Oliveira Bello.  

Precisamos que mais mulheres possam contemplar um futuro apenas idealizado 

pela geração passada, e que o apagamento não seja mais uma constante enfrentada por 

todas nós. Como mulheres, que não precisemos mais ser silenciadas, para evitar as 

violências que nos marquem os corpos, ou que nos matem, o corpo ou a alma. Esperemos 

que os padrões heteronormativos não tenham que ser uma regra a ser obedecida, sob pena 

de vida ou morte. 

Com esta pesquisa, desejo evitar a continuidade do silenciamento e do 

apagamento de mulheres e suas memórias, bem como possibilitar e potencializar espaços 

para que surjam mais mulheres e mais vozes de várias origens e segmentos, 

protagonizando seus destinos e suas histórias. Que todas nós possamos dialogar por um 

feminismo engajado na luta contra o sexismo e opressão, para uma sociedade solidária e 

inclusiva, mas que de fato possa dar voz a mais mulheres, que não sejam apenas as brancas 

com privilégios, mas para todas elas. 
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