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RESUMO 

 

 

Alguns grupos sociais, como as mulheres, pelo status que possuem nas relações e 

pelas representações sociais que os explicam, foram silenciados nas narrativas autorizadas 

e impostas, como memória nacional. Este procedimento produziu danos para a identidade 

feminina, na medida em que reproduziu, no presente, a noção de que elas estiveram 

ausentes dos grandes e pequenos acontecimentos que marcaram a vida social, bem como 

contribuiu para reafirmar os valores que mantiveram as mulheres distantes do mundo da 

política. “Experiências femininas na política goiana. Gercina Borges: entre o público e o 

privado.” busca explicar as causas do silêncio social em torno das experiências das 

mulheres na política e a persistente falta de prestígio deste grupo social a partir de 

referências teóricas do pensamento político moderno, como os conceitos esfera pública, 

esfera privada e gênero. Ao mesmo tempo, utilizando-se da experiência de Gercina Borges 

Teixeira, lançando mão da história oral e da combinação de outras fontes, apresenta a 

articulação que, ao longo do tempo, em Goiás, as mulheres utilizaram para atuar neste 

campo livre dos constrangimentos impostos ao feminino. Por fim, examina as motivações 

presentes no cuidado, prestados pelas esposas dos candidatos e chefes de governo, 

associando esta ação a esfera da política, na perspectiva de retirar-lhe o caráter humanitário 

e inocente com o qual foi revestido. 
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ABSTRACT 

 

 

Some social groups, such as women, by virtue of their status in social relations and 

the social representations that explain them, were silenced in the authorized and imposed 

narratives due to the national memory. This procedure generated damage to the female 

identity , insofar as reproduced, in the present , the notion that women were absent from 

large and small events that marked social life in our society , and engaged to reaffirm the 

values that have kept women away from the world of politics. “Experiências femininas na 

política goiana. Gercina Borges: entre o público e o privado.” [“Women's experiences in 

Goiás policy. Gercina Borges: between the public and the private. "] attempts to explain 

the causes of social silence among the female experiences in politics and the persistent lack 

of prestige of this social group by theoretical references from the modern political thought, 

such as the concepts of public and private sphere and gender. At the same time, making use 

of the experience of Gercina Borges Teixeira and by means of oral history and 

combination of other sources, presents the joint that, over time, in Goiás, they created to 

act in this field without restrictions imposed on women. Finally, it examines the 

motivations present in the care rendered by the wives of candidates and heads of the 

government, associating this action to the political sphere, with the intent to withdraw the 

humanitarian and innocent character with which it was covered. 

 

 

Keywords : public; private; gender ; care ; subordination . 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Dentro do campo de investigação sociológica, a questão de gênero vem 

ocupando espaço ao abordar as diferentes formas nas quais a desigualdade entre homens 

e mulheres se articulam e se manifestam na vida social. Este trabalho se insere neste 

campo de pesquisa e busca identificar o caráter político nos vestígios da ação feminina 

em um contexto que, até então, não era reconhecido e atribuído a esse tipo de atividade. 

De modo especial, esta tese trata da experiência de Gercina Borges Teixeira na política 

goiana e da forma como as mulheres experimentaram o universo da política, enquanto 

campo privilegiado do masculino. 

Embora, inicialmente, a preocupação tenha sido identificar os processos que 

levaram ao esquecimento, devido à ausência de registros historiográficos de Gercina 

Borges Teixeira, este trabalho foi, durante seu desenvolvimento, adotando outros 

referencias teóricos. Apesar disso, foi mantido, desde o início, o gênero como questão 

relevante e referencial mais apropriado para a compreensão da forma como as mulheres 

encontraram espaços para ingressar na esfera pública. Porém, foram as referências sobre 

público e privado que permitiram a articulação necessária para compreender a escassez, 

e, por vezes, a referência desfocada, nas narrativas sobre as experiências das mulheres 

no campo da política, bem como a invisibilidade e sua subalternidade nessa esfera. 

Ademais, mostrou ser uma ferramenta adequada para compreender como as assimetrias 

entre homens e mulheres se reproduziram, não obstante os ideais liberais de liberdade e 

igualdade sobre os quais está fundada a modernidade. 

A experiência das mulheres no campo da política, especialmente a de Gercina 

Borges Teixeira, como se demonstrará, se caracterizou por um constante processo de 

articulação entre o privado, lugar por excelência do feminino, e as noções 

predominantes na esfera pública como, por exemplo, o campo da política ser exclusivo 

aos homens, e, portanto, incompatível com a “natureza” feminina. Essas noções, 

hegemônicas até os dias atuais, implicaram na invisibilidade das mulheres no cenário 

político e nos acontecimentos historicamente narrados, reafirmando, ao longo do tempo, 

a noção de que há uma personalidade feminina associada ao cuidado e avessa ao mundo 

da política. 



 

Assim, este trabalho se propõe a demonstrar como a ação das mulheres no 

campo da política, ao serem compelidas para o âmbito da filantropia e do cuidado, 

redundaram no esquecimento de suas experiências na esfera pública, bem como na 

reprodução de sua condição periférica no espaço público quando nele adentraram. A 

expectativa é que suas conclusões possam contribuir não somente para o preenchimento 

de uma lacuna na história das mulheres em Goiás e de sua inserção na sociedade, mas, 

também, para que elas compreendam como se organizaram os interesses hegemônicos 

nessa arena – o campo da política – e de como agem, reproduzindo a subalternidade e o 

silêncio das mulheres nos espaços públicos. Por fim, e mais importante, espera-se que, 

conhecendo o seu passado, as mulheres possam redefinir, no presente e com vistas ao 

futuro, sua identidade e seu status na teia das relações sociais. 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

Ao iniciar, oportuno se faz esclarecer que, para efeito deste trabalho, o termo “mulher” 

é utilizado para indicar uma categoria social concreta, nela convertida pela força das 

representações sociais, construídas com base no sexo, nos corpos, em sua anatomia e funções. 

As mulheres constituem, portanto, uma categoria social, assim como os homens, envolvidas 

por uma teia de significados socialmente construídos, marcada por noções de diferença 

(frio/quente, úmido/seco, fraco/forte, leve/pesado) que implicaram, no cotidiano das mais 

diferentes sociedades, na desigualdade entre os sexos (dominada/dominador, inferior/superior, 

incapaz/capaz, inábil/hábil), ou seja, entre machos e fêmeas. Daí decorre, como assevera 

Beauvoir (1997), que não se nasce mulher, mas, pela força das representações sociais, as 

fêmeas são convertidas em mulheres.  

Dessa forma, nascer mulher não é um fato natural, mas um dado social possível a 

partir da vivência e das experiências dos seres sociais com o sexo e suas diferenças. Tais 

diferenças foram capazes de ressignificar e reproduzir, ao longo do tempo, na sociedade 

ocidental, por exemplo, as assimetrias entre os sexos. Muitos desses significados revestiram e 

deram sentido às ações dos seres humanos e, ao redundarem em desigualdades entre homens e 

mulheres, se apresentaram na forma de discursos especializados – medicina, teologia, ciência, 

filosofia, jurídico –, se sustentando na autoridade de vozes legitimadas socialmente. Tais 

discursos e vozes cuidaram de associar as diferenças dadas pela biologia a certas 

competências e habilidades; também se encarregaram de indicar o espaço mais adequado para 

a ação de homens e mulheres. Assim, os homens foram, por suas competências e habilidades, 

associados à esfera pública, e as mulheres, pela suposição da ausência dessas mesmas 

capacidades e habilidades, se viram limitadas à esfera doméstica e a todas as atividades nela 

existentes, como, por exemplo, o cuidado. 

Algumas instituições, como a igreja, a escola, a família, o Estado, constituíram 

“fatores institucionais da reprodução da divisão de gênero” (BOURDIEU, 2010, p. 105) na 

medida em que ofereceram, ou criaram, condições favoráveis para que a visão de mundo 

androcêntrica se tornasse hegemônica e reproduzisse, ao longo do tempo, a subalternidade e 

as noções que associavam a mulher à instabilidade, à incapacidade, ao erro e à ausência das 

habilidades socialmente valorizadas.  
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As mulheres, como um grupo social formado pelas fêmeas, têm uma existência real, 

independente de cor, origem ou classe social, bem como agem de forma concreta no mundo a 

partir de noções e valores socialmente construídos
1
. Embora as mulheres, nestes termos, 

tenham participado e contribuído para a construção das representações sociais que as 

envolvem e que determinam sua ação no mundo, houve um predomínio da participação 

masculina nelas. Considerando as representações sociais atribuídas às mulheres, Bourdieu 

(2010, p. 118) afirma, 

 

O mundo social funciona (em graus diferentes, segundo a área) como um 

mercado de bens simbólicos dominado pela visão masculina: ser, quando se 

trata de mulheres, é, como vimos, ser-percebido, e percebido pelo olhar 

masculino, ou por um olhar marcado pelas categorias masculinas – as que 

entram em ação, mesmo sem se conseguir enunciá-las explicitamente, 

quando se elogia uma obra de mulheres por ser “feminina”, ou, ao contrário, 

“não ser em absoluto feminina”. Ser “feminina” é essencialmente evitar 

todas as propriedades e práticas que podem funcionar como sinais de 

virilidade; e dizer de uma mulher de poder que ela é “muito feminina” não é 

mais que um modo particularmente sutil de negar-lhe qualquer direito a este 

atributo caracteristicamente masculino que é o poder. 

 

Ainda que participassem da construção das representações sociais e do mundo do qual 

tomavam parte, a visão predominante era a masculina e, assim, sua condição social não 

superou a experiência dada pela biologia e pela natureza, expressas no corpo da fêmea. 

Apesar de ter ingressado em espaços antes dominados pelos homens, como o da política, por 

exemplo, sua presença não resultou, como era de se supor, em prestígio e poder. Seu lugar 

naquele universo é periférico, sua fala, pela condição de mulher e do lugar do qual fala, 

permanece sem escuta; sua ação no campo se vê limitada a temas de baixo prestígio dentro do 

campo, como o é na sociedade em geral (BOURDIEU, 1989). Sua posição de incapacidade, 

inabilidade, erro, falha e, consequentemente, de subalternidade e controle, se manteve e se 

reproduziu. Independente do tempo, do lugar e da função que desenvolvesse, aquilo que se 

tornou próprio da mulher, ou que veio, aos poucos, a ser tornar especificamente feminino, foi 

convertido, também, em elemento incapaz de conferir prestígio e poder. 

O desprestígio e a subalternidade das mulheres são um dado social pancultural 

(MEAD, 1969). Ainda que ocupem funções sociais que em outras sociedades, sendo ocupadas 

por homens, se revelam fonte de poder e prestígio, para elas tais funções ou papéis não 

                                                           
1
 Embora tratada, neste momento, de modo genérico, as mulheres não formam uma categoria social homogênea, 

mas diante dos diferentes marcadores sociais – cor, origem, classe social, etnia – vários são os coletivos de 

mulheres e as especifidades concretas que se configuram entre eles.  
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resultaram em status e poder. Associadas às funções de pouco prestígio social, se viram 

limitadas e excluídas dos processos decisórios que definiam o destino do grupo e da 

sociedade. Assim, nas diferentes sociedades das quais se têm registro, as mulheres sempre se 

encontraram submetidas à autoridade e ao controle dos varões dos núcleos familiares ou do 

grupo social do qual faziam parte.  

Necessário se faz esclarecer que, durante a exposição que se segue, os termos 

“feminina” e “feminista” foram utilizados para indicar uma ação política das mulheres ou para 

fazer referência a uma identidade política desta categoria. Os termos são utilizados ainda que 

não haja, por parte das mulheres, uma consciência dessa natureza e que elas não se vejam 

como feministas na acepção clássica do termo
2
. Em função dos vários matizes que o 

movimento feminista assumiu e pelo apelo ao direito e à igualdade presentes no discurso 

feminista nas mais diferentes partes do mundo, este foi capaz de orientar as ações das 

mulheres, ainda que elas não se vissem como feministas. Essa ação conseguiu solapar, no 

cotidiano, as bases das instituições sobre as quais se sustentava a sociedade centralizada nos 

valores masculinos, ou seja, organizada a partir da visão de mundo e da hegemonia masculina 

(CASTELLS, 1999; ABREU, 2002). “Feminina”, ou “feminista”, é, portanto, o sujeito 

político, a mulher em ação, que busca rever o lugar, buscar o novo, imaginar o diferente para 

o lugar e a posição das mulheres. Contribuir com essa identidade requer rever o passado e, na 

experiência das mulheres, identificar essa ação. No entanto “feminino” foi utilizado como um 

substantivo comum para indicar um gênero, ou seja, um agrupamento de pessoas com uma 

identidade culturalmente definida com base no sexo (FERREIRA, 2000), neste caso as 

mulheres. 

Embora os diferentes registros tenham silenciado a experiência das mulheres na 

política, pressupondo que esta não era a atividade e nem o espaço próprios para elas, sua 

presença e sua experiência
3
 no campo da política não deixaram de existir. Restou conhecer os 

                                                           
2
 Uma noção clássica de feminista remete à ideia de mulheres militantes do movimento feminista, a realizar 

enfrentamentos à sociedade, às suas instituições e às práticas patriarcalizadas.  
3
 Experiência é utilizada por Dubet (1994) para designar condutas coletivas, ou individuais, nas quais os 

indivíduos apresentam uma atividade, um trabalho, um fazer, uma construção de uma identidade social própria. 

É um tipo de ação social no qual o sujeito se torna capaz de ser alguém porque agiu motivado por um projeto 

ético (lógica) próprio, definindo, em meio à diversidade de lógicas que o liga à sociedade, a sua conduta. Este 

sociólogo parte do princípio de que a sociedade não é um sistema coeso, mas consiste em uma pluralidade de 

sistemas e lógicas capazes de dar sentido à ação. Assim sendo, os indivíduos podem, diante de seus objetivos, 

daquilo que é lhe necessário para enfrentar os concorrentes, traçar estratégias para influenciar os outros, obtendo 

poder e prestígio. É este trabalho, este fazer, que é a experiência e que se torna objeto da Sociologia. A 

experiência social tem um sentido muito prático e articula diversas lógicas porque o ator não consegue ser 

enclausurado em nenhum dos papéis socialmente estabelecidos para ele. Ela é um fazer do sujeito, um agir 
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processos em que estiveram inseridas as mulheres e saber como o feminino se expressou, 

recusando os limites e o lugar a elas destinado na teia das relações sociais
4
. Se, nas mais 

diferentes sociedades, as relações sociais entre homens e mulheres foram marcadas por 

processos que resultaram em assimetrias que limitaram e subordinaram as mulheres aos 

homens e se, em função disso, elas perderam visibilidade e, consequentemente, não se viram 

como atores sociais, quedando sem experiência e identidade, cabe ao pesquisador, no 

presente, a tarefa de, em uma volta ao passado, construir uma cultura feminina capaz de 

conferir-lhe identidade política.  

Outro fato que merece comentário prévio é a pertinência desta pesquisa. Muitos 

podem reconhecer que as mulheres estiveram presentes nos pequenos e grandes fatos que 

cercaram a fundação de Goiânia e que algumas, como Gercina Borges Teixeira
5
, recusaram os 

limites que as impediam de atuar na esfera pública na primeira metade do século XX e no 

período posterior (1930 a 1955). Diante disso, perguntar-se-iam: o que isso muda? Este 

trabalho de pesquisa permitiu, primeiramente, conhecer como as mulheres articularam canais 

alternativos de participação na política, rejeitando limites e superando os constrangimentos 

impostos àquelas que se recusavam a reconhecer e a permanecer no socialmente esperado e 

desejado para as mulheres. Segundo, contribui para delinear a experiência feminina no 

passado e construir uma identidade política das mulheres. A partir deste resgate é possível 

dizer que as mulheres goianas, desde a década de 1930, articularam diversas lógicas de ação, 

buscaram autonomia, estiveram presentes nos lugares, nos acontecimentos que fizeram parte 

da memória do povo goiano e atuaram no campo da política. Ademais, a partir das políticas 

goianas que ingressaram no mundo da política parlamentar e representativa, universo 

reconhecidamente masculino, permitiu responder o porquê de essa incursão não ter trazido, 

para elas, poder e prestígio, como era de se supor. 

Enfim, o esforço de voltar ao passado e reconstruir a experiência das mulheres no 

campo da política constituiu uma escuta às vozes esquecidas pela memória, capazes de dar 

                                                                                                                                                                                     
próprio em meio às relações sociais, motivado por um projeto ético autônomo, que permite a definição de 

estratégias de ação com vista a atingir objetivos visados. A experiência é capaz de dar sentido às práticas sociais.  
4
 Coelho e Baptista (2009) descrevem como ocorreu a luta das mulheres no Brasil para superar os limites a elas 

impostos para ingressar e atuar na esfera pública. 
5
 Gercina Borges Teixeira, convertida em tema de investigação neste trabalho de pesquisa, foi esposa de Pedro 

Ludovico Teixeira, interventor e governador do estado de Goiás entre 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, tendo 

fundado a capital Goiânia, além de exercer a função de senador. Devido aos cargos que seu esposo assumiu, 

esteve à frente dos trabalhos na área social e da saúde na capital e no estado goiano, tendo sido presidente do 

Departamento de Assistência Social do estado de Goiás e da Legião Brasileira de Assistência (LBA) de Goiás. 

Sua atividade, na esfera pública, ao lado do marido, iniciou-se em 1936 e só se encerrou, oficialmente, em 1961.  
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visibilidade às mulheres, ao mesmo tempo em que se caracterizou como um trabalho que 

pudesse influir na definição da identidade feminina.  

Assim, diante do silêncio sobre a participação das mulheres nos fatos narrados pela 

história, surgiram as perguntas que norteiam este trabalho. Por que não há registros da 

presença das mulheres nos fatos históricos que narram os acontecimentos da sociedade goiana 

nos anos 1930, período da fundação de Goiânia? Onde, no caso da história de Goiás, se 

encontravam as mulheres naquele período? O que faziam enquanto o estado e o país 

passavam por mudanças sociais e políticas significativas? Por que os enquadradores
6
 não se 

ocuparam também da memória das mulheres? Quem foi Gercina Borges Teixeira? Por que os 

pesquisadores goianos se esqueceram de sua experiência?
7
 Por que, mesmo ingressando na 

esfera pública, em especial no mundo da política, espaço de poder e prestígio social, isso não 

redundou, para as mulheres, em status e visibilidade?  

Para compreender o silêncio sobre as experiências das mulheres foi necessário 

remontar aos estudos de gênero e às considerações sobre o lugar e o papel que as mulheres 

ocuparam no mundo da política no passado e nos dias atuais. Além disso, foi preciso retomar 

algumas categorias fundamentais do pensamento político ocidental, como as esferas pública e 

privada, e, a partir delas, considerar a crítica feminista.  

A escuta mais atenta às vozes e aos rastros que teimam em dar visibilidade à ação das 

mulheres em espaços predominantemente masculinos, como é o mundo da política, tem 

permitido rever a memória e construir uma história das mulheres, ou reconstruir a história de 

modo a incluir a ação feminina em suas narrativas. Ao escutar os „causos e acontecidos‟ da 

história de Goiás, ou seja, as conversas dos populares, o nome de Gercina Borges Teixeira 

emergiu e se constituiu como objeto para a tentativa de oferecer às mulheres uma identidade 

outra que não aquela que as essencializou pela biologia – mãe, dona de casa e esposa –, mas 

sim uma identidade política que aponte os constrangimentos na esfera pública e desenhe as 

estratégias que encontraram para superar os valores que insistiam em limitá-las ao 

privado/doméstico. 

                                                           
6
 O termo “enquadradores” é aqui utilizado para se referir àqueles pesquisadores – sobretudo historiadores e 

etnógrafos – que cuidaram de selecionar acontecimentos, lugares e pessoas capazes de representar a nação. Com 

a sua atividade de narrar, produziram um conhecimento histórico, definindo identidades pessoais e coletivas e a 

memória de um povo. Ver Pollak (1989, 1992).  
7
 No levantamento bibliográfico que antecedeu à elaboração do projeto de pesquisa submetido ao processo de 

seleção do doutorado, somente o livro de Oriente (1980) tratava da experiência de Gercina Borges, e ainda assim 

apenas de seus atos à frente da Legião Brasileira de Assistência, da Sociedade São Vicente de Paulo. Faz a 

compilação de uma série de expedientes administrativos e referências às ações assistenciais desse órgão. 
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No que se refere à posição e ao status das mulheres na política, bem como às 

limitações que ainda persistem para o ingresso e a permanência nessa esfera, as entrevistas 

realizadas no bojo da pesquisa “A Participação das Mulheres na Política em Goiás”, realizada 

entre 2008 e 2010, na Universidade Federal de Goiás, sob a coordenação da professora Denise 

Paiva Ferreira, constituíram a fonte secundária deste estudo. As conclusões de Miguel e 

Feitosa (2009) serviram, neste caso, para explicar o motivo pelo qual as mulheres, no campo 

da política, se mantêm associadas ao cuidado, em posição periférica e com reduzido prestígio. 

Do mesmo modo, as conclusões de Hilaire De Prince Pokam (2006) serviram para corroborar 

a ideia de que o cuidado das mulheres na esfera pública é uma ação política. Como se 

percebe, as fontes e os referenciais teóricos utilizados neste trabalho foram de vários tipos. A 

coleta de dados foi realizada em Goiânia e iniciou-se ainda em 2010, ano de ingresso no 

Programa de Pós-Gradução em Sociologia, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 

Federal de Goiás, e se estendeu até 2013.  

Para tratar do status e da reclusão feminina no âmbito doméstico, o Capítulo 1 analisa 

duas categorias fundamentais do pensamento político ocidental, as esferas pública e privada, 

como elementos estruturadores da ação e do pensamento social. Para tanto, foi realizada uma 

incursão desde a formação dessas duas categorias até o modo como, ao longo do tempo, ela 

foi se associando à política e determinando restrições às mulheres. Para demonstrar as 

consequências, para as mulheres, do uso dessas categorias como norteadoras da ação e do 

pensamento político e social apresenta, ainda, a crítica feminista a essas noções, ressaltando o 

que identificaram como sendo seus aspectos ideológicos e o persistente viés patriarcal. 

O Capítulo 2 discute a invisibilidade das mulheres a partir das representações sociais 

do feminino que constribuíram, ao longo da história, para subalternizar as mulheres, 

limitando-as ao espaço privado e submetendo-as ao controle da figura masculina. Para tanto, 

retoma antigos binarismos como as relações cultura e natureza, biologia e mulher, cultura e 

homem, que serviram para informar como as mulheres foram essencializadas a partir da 

natureza, pela biologia, e como essas associações serviram para criar a ideia, para o feminino, 

do erro, da incompletude e da incapacidade. Aborda, ainda, o esquecimento do papel das 

mulheres por parte da história, com atenção à forma como certas narrativas são silenciadas e 

permanecem de modo subterrâneo nas conversas informais, no cotidiano das famílias e nas 

anedotas dos membros da sociedade. Parte da ideia de que lembrar e esquecer ocorre em meio 

às relações de poderes que articulam memória e identidade. 
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 O Capítulo 3 cede espaço para a experiência de Gercina Borges Teixeira à frente do 

cuidado nos cargos que ocupou em Goiás e para sua trajetória na esfera pública como 

primeira-dama. O objetivo do capítulo foi demonstrar o amplo leque de ações em que ela se 

envolveu e como se posicionava nas raras oportunidades em que suas declarações foram 

registradas. Também, neste capítulo estão os testemunhos colhidos entre os que com ela 

conviveram e que contribuíram para as conclusões acerca da natureza de sua ação. 

Por fim, o Capítulo 4 discute a experiência das políticas goianas no campo da política, 

destacando suas impressões, os constrangimentos por que passaram e como atuaram nesse 

universo, considerado masculino, para, em seguida, na conclusão, identificar como atuam as 

mulheres na política, quais foram as estratégias que utilizaram para fazerem frente às 

situações que as impediam, e ainda impedem, de atuar na esfera pública, bem como refutar a 

ideia de que sua ação não pode ser classificada como política e, portanto, de que, no passado, 

não atuaram na política. 

Não foi objetivo deste trabalho a realização uma biografia de Gercina Borges Teixeira 

ou tratá-la como mulher excepcional, mas sim demonstrar, a partir de sua experiência, que as 

mulheres estiveram presentes nos acontecimentos que marcaram a história de Goiás e como 

encontraram espaço para superar as limitações que se impuseram à sua presença na esfera 

pública, ao mesmo tempo em que, ademais, buscou evidenciar os mecanismos que 

produziram e reproduziram a subalternidade, o desprestígio e o esquecimento de suas 

experiências pelos diferentes campos de conhecimento das ciências sociais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasci antes do tempo 

 

Tudo o que criei ou defendi 

nunca deu certo. 

Nem foi aceito. 

E eu perguntava a mim mesma 

Por quê? 

 

Quando menina, 

ouvia dizer sem entender 

quando coisa boa ou ruim 

acontecia a alguém: 

fulano nasceu antes do tempo. 

Guardei. 

 

Tudo que criei, imaginei e defendi 

nunca foi feito. 

E eu dizia como ouvia 

à moda de consolo: 

nasci antes do tempo. 

 

Alguém me retrucou: 

você nasceria sempre 

antes do seu tempo. 

Não entendi e disse Amém. 

 

(Cora Coralina) 

 



CAPÍTULO 1 

 

 

O PÚBLICO E O PRIVADO NA ESTRUTURA DE PENSAMENTO E 

NAS AÇÕES SOCIAIS DO MASCULINO E DO FEMININO 

 

 

 Compreender o status que as mulheres ocupam na sociedade exige que se considerem 

as associações feitas ao longo do tempo e que acabaram por determinar a posição e o lugar a 

elas destinados na estrutura social. Para Elshtain (1993), esse exercício intelectual requer, da 

teoria feminista, a revisão das noções de público e privado, suas significações e o 

conhecimento sobre como estruturaram as relações sociais, separando, classificando e 

situando homens e mulheres em posições e papéis socialmente distintos. Assim, remonta-se às 

noções sobre as esferas pública e privada para, então, compreender a condição das mulheres 

nas várias instâncias da vida social, com ênfase na política. 

 

 

1.1 AS NOÇÕES DE PUBLICIDADE E PRIVACIDADE 

 

 

 As noções “público” e “privado” constituem duas categorias fundamentais na teoria 

política ocidental, quer em seu modelo clássico, quer no moderno pensamento político, ou, 

ainda, na teoria política contemporânea A dicotomia aparece nas análises dos pensadores 

gregos para separar a polis e a casa, entre os autores do século XVIII e século XIX, bem como 

entre os contemporâneos como Arendt (1983), Habermas (2003), Pateman (1993, 1996), 

Pateman e Shanley (2007), Elshtain (1993), entre outros
8
. Isso quer dizer que tais estudos 

foram utilizados tanto para explicar a forma como a sociedade esteve, e está estruturada, 

como modelo para reforçar as estruturas e os papéis sociais, os atributos que os acompanham 

e os espaços nos quais os grupos sociais devem se conformar. 

 Para Aboim (2012), essas categorias têm servido como parâmetro de análise e 

referência para áreas distintas das ciências sociais. Na economia, ciência política, sociologia, 

história, filosofia e no feminismo, público e privado são categorias utilizadas e seus limites 

                                                           
8
 A dicotomia aparece também nas análises de autores contemporâneos como Richard Sennet (1988), Norbert 

Elias (1995, 2001), Philippe Ariès e Georges Duby (2009), Norberto Bobbio (1987). 
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teóricos se revelaram maleáveis, difusos, nem sempre opostos, mas servindo a diferentes 

interpretações. Por exemplo, 

 

Por vezes, como sucede na tradição da economia liberal, o público restringe-

se ao político, inclua-se nele, ou não, a esfera civil ou apenas o estado; o 

privado, por outro lado, é conotado com o mercado, com o interesse 

individual, com o não coletivo. Outras vezes, sobressai uma distinção mais 

vasta que não opõe o político, a sociedade civil e o mercado à família, ao 

espaço doméstico, à intimidade. Outras vezes é entendido como expressão 

do Eu, por oposição a uma ordem pública... (ABOIM, 2012, p. 96) 

 

 A influência dessas duas categorias no pensamento político e econômico do século 

XVIII pode ser constatada em toda teoria liberal, quando as noções público e privado foram 

utilizadas para estruturar os ideais de liberdade, racionalismo e individualidade úteis ao 

capitalismo, à burguesia e à nova ordem social. Não obstante sua importância naquele período 

e a força que exerceram na mentalidade daquele tempo, essas categorias não eram inéditas no 

pensamento político, ao contrário. Essas duas noções já se encontravam na estrutura social e 

no pensamento grego clássico, quando foram, então, largamente utilizadas por Platão e 

Aristóteles na representação da polis (política) e da oikos (casa) e dos atributos de cada uma 

dessas esferas. Cidadania, liberdade, igualdade e trabalho, necessidade, reprodução, 

respectivamente. 

 Contudo, todas as sociedades, em diferentes âmbitos, valorizaram algum nível de 

privacidade em suas práticas sociais, apresentando também, a depender da cultura e do tempo, 

percepções diferentes sobre privacidade e publicidade (OKIM, 2008). Talvez, e por isso 

mesmo, tais categorias tenham se revelado persistentes na dinâmica da vida social e no debate 

teórico, influenciando a organização da sociedade e as reflexões até os dias atuais, 

especialmente no debate que se estabelece no feminismo. 

 De acordo com Elshtain (1993), o uso das noções público e privado na organização 

das relações sociais não se origina na política e tampouco foi recurso registrado entre outras 

espécies animais para estruturar as relações que estabelecem entre seus semelhantes. Mesmo 

entre os chimpanzés, onde há um mínimo de ritual para a definição da liderança, não há, no 

grupo, registros de fronteiras que conformem determinadas relações sociais aos seus limites: 

 

To begin to differentiate between public and private spheres requires, 

minimally, a shared language and tradition and human subjects 

sophisticated enough to orient themselves in the world through categories of 
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thought which allow for comparisons, contrasts, and the establishment of 

relationship between one thing and another. (ELSHTAIN, 1993, p. 8) 

 

Separar as práticas sociais em duas esferas, definindo o que ocorre em ambiente 

público e o que deve ser praticado de forma privada, exigiu mais que o cuidado e o afeto entre 

mãe e filhos, ou a existência de ritual, baseado na força, e, para definir o líder do grupo, foi 

necessário que houvesse uma linguagem sofisticada, comum a todos os seres sociais, capaz de 

transmitir significados e orientar as ações das pessoas no mundo. A dicotomia público e 

privado, partindo dessas condições, surge não como um imperativo político, mas como uma 

necessidade social dos humanos. Como afirma Elshtain (1993, p. 9): 

 

A prior consideration in the treatment of basic notions (and I would stress 

here the basic aspect) is that human beings are shameful as well as guilty. 

That is, certain activities or the thought of them induce emotions of a 

particular kind. Shame or its felt experience as it surrounds our body, its 

functions, passions, and desires requires appearances and symbolic forms, 

veils of civility that conceal some activities and aspects of ourselves even as 

we boldly or routinely display and reveal other side of ourselves as we take 

part in public activities in the light of day for all to see. 

 

 Os seres humanos são criaturas vergonhosas e culpadas e, em função desses 

sentimentos que lhes são naturais, sentem necessidade de ocultar certas atividades de seus 

semelhantes em virtude dos sentimentos que provocam em si e nos outros. O constrangimento 

e a vergonha que envolvem o corpo e suas funções os teriam levado a estabelecerem 

significados para as sua atividades e a definirem, com base nisso, o que deveria e poderia ser 

ocultado e aquilo a ser revelado, orientando, por meio da linguagem, os sentidos e os padrões 

de comportamentos a serem socialmente adotados. Nessas condições, as noções público e 

privado se tornam referência para o “afastar da vista dos outros” e para “ser visto por todos”. 

 Como as categorias sociais foram construídas, inicialmente, pela comparação e 

oposição
9
, é de se supor, segundo Elshtain (1993), que, ao estruturarem seu pensamento, os 

seres sociais estabelecessem o que era privado a partir da noção do que não poderia ser visto; 

em oposição, definiram o que era público como as práticas sociais que poderiam ser vistas e 

compartilhadas. Tendo organizado tais representações do público e do privado, estas passaram 

a ter uma função normatizadora, orientando os indivíduos socialmente. As noções de público 

e privado funcionaram, portanto, como duas noções básicas da vida social, capazes de criar 

                                                           
9
 Em as Formas elementares da vida religiosa, Durkheim (1974) afirma que as primeiras categorias de 

pensamento nasceram da comparação e da oposição entre os diferentes elementos e se formaram a partir das 

noções grande/pequeno, quente/frio, escuro/claro, alto/baixo. 
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ambientes com moralidade definida e força limitadora sobre os indivíduos e os grupos sociais, 

pressupondo habilidades e guiando suas ações no mundo.  

 É importante observar que, como representação social, as noções de público e privado 

nunca se encontraram isoladas, mas associadas a outros valores que reforçaram seu caráter 

normativo. Desse modo, nos diferentes contextos e nas distintas estruturas de pensamento 

essas duas categorias aparecem justapostas a outras como natureza, cultura; político, não 

político; social, político; doméstico, ordem pública; senhor, escravo; interesse geral e 

interesse individual; mulher e homem. Além disso, se faz importante observar que, segundo 

Aboim (2012), essas noções foram, e ainda são, utilizadas para estruturar relações sociais e/ou 

para representar a dinâmica das sociedades, especialmente da sociedade ocidental. 

 

 

1.2 O PÚBLICO E PRIVADO – A HERANÇA TEÓRICA 

  

 

Pensar categorias sociais requer o esforço de remontar às tradições do pensamento 

social para compreender como se formaram e chegaram a ser o que são no presente, e isso 

também deve ocorrer com os teóricos que se apoiam nas categorias de pensamento público e 

privado, pois, como afirma Elshtaisn (1993), ao longo do tempo essas noções sofreram 

alterações e novos sentidos foram sobre elas depositados. Foi somente a partir da sociedade 

grega que se pode encontrá-las, por exemplo, associadas às noções de política, igualdade, 

masculino e feminino. Naquela sociedade, o público estruturava um corpo político (polis) e as 

práticas sociais de cidadania, enquanto o privado teve a casa (oikos) como seu oposto, 

organizando as relações da produção e reprodução. Assim,  

 

the relations and activities occurring within and serving as the raison d‟être 

of the polis were defined as existing outside the realms of nature and 

necessity […]. […] the free space of the polis, though apart from necessity, 

existed in a necessary relation to those activities lodged within the private 

realm, held by the Greeks to be the sphere of unfreedom. The sphere of the 

household was a sphere of production and reproduction alike. The public 

world of politics and free citizenry was conceptually and structurally 

parasitic upon the world of necessity, a realm downgraded and demeaned 

systematically by powerful public voices, including those of Plato and 

Aristotle. (ELSHTAIN, 1993, p. 12) 
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 A esfera pública se firma como o espaço da fala e da igualdade, enquanto a esfera 

privada, em oposição, se consolida como o mundo das necessidades (organização da vida 

material e da reprodução da vida) e da desigualdade. A existência do primeiro, como se 

apresentava, livre, só se tornou possível graças ao privado, no qual o trabalho dos escravos e 

das mulheres assegurou a liberdade, como pré-condição da igualdade na polis, para que os 

homens discursassem e se dedicassem à política. Platão e Aristóteles foram vozes fortes que 

defenderam essa separação e a incompatibilidade do privado para a política e a cidadania. 

 As noções de cidadania, liberdade e política, predominantes na esfera pública, eram 

incompatíveis com a esfera privada. Em decorrência disso, aqueles que ocuparam o espaço 

privado foram excluídos daquela condição e desprestigiados em virtude de sua proximidade 

com a casa e sua representação: o trabalho, a necessidade, a natureza, o feminino: 

 

In the Laws, Plato demonstrated his unwillingness to undermine the 

patriarchal household, and so inaugurated a tradition in which the political 

and women were seen as incompatible. For Aristotle there was no question 

about women‟s exclusion from the reasoned discourse and activities of the 

polis. Aristotle insisted that the natural order prescribed that the superior 

must govern the inferior. […] even those women who might be fit for 

political life were precluded from it; in nourishing the young with their 

bodies and preserving the household, women lacked the necessary leisure to 

engage in politics. (PATEMAN; SHANLEY, 2007, p. 4) 

 

Platão (1997), embora admitisse mulheres entre seus pupilos, foi o primeiro a 

discursar sobre a incompatibilidade e a incapacidade das mulheres para o mundo e as 

atividades do corpo político, mas Aristóteles (1998) insistiu em estabelecer um ordenamento, 

dado pela natureza das coisas, na qual os mais fortes e hábeis – os homens – encontravam-se 

em uma posição superior, devendo, portanto, governar sobre os mais fracos e inábeis – as 

mulheres
10

. As noções público e privado, estruturadoras da sociedade grega, ao estabelecerem 

tais associações adquiriram, assim, uma moralidade misógina que inferiorizava e excluía as 

mulheres. 

Se, para Arendt (1983), os gregos viam a esfera privada como um lócus capaz de 

suprimir, de seus habitantes, a condição humana, qual seja, a vida em comunidade e a ação 

                                                           
10

 Na descrição que faz dos corpos de diferentes espécies animais, Aristóteles (2007) afirma que todos os corpos 

são masculinos e que a variação é resultado da deformação desse modelo. Na espécie humana todos os órgãos do 

modelo masculino estão presentes no corpo feminino, o que fará a diferença entre esses corpos é o útero, único 

órgão que se apresenta a mais nas mulheres. Será ele, portanto, explicado como uma deformação e como o 

elemento responsável pela produção da diferença característica do feminino: a fragilidade, a frieza, a umidade, a 

instabilidade. A mulher é, então, segundo Aristóteles (2007), resultado de um erro. A ideia de força preenche os 

conteúdos associados à masculinidade, enquanto as de fraqueza se manifestam na representação do feminino. 
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política, na sociedade medieval, segundo ela, a dicotomia público e privado ficou obscurecida 

em função da desvalorização da comunidade política e da política. Isso porque, ante o 

discurso e a prática cristãos, o público sucumbiu ao privado, sobretudo porque, na Idade 

Média, o doméstico se apresentou como a principal unidade econômica e o poder se 

estruturou a partir de laços de sangue, de compromissos pessoais que amarravam a todos em 

uma teia de lealdade e honra. Com o poder político descentralizado, cada senhor feudal 

exercia a autoridade sobre os seus como o chefe de uma família, as esferas pública e privada 

se sobrepunham na medida em que ele concentrou em si e no feudo a esfera privada (os 

aldeões, os servos e suas necessidades) e, também, o que seria próprio da esfera pública: o 

poder político. Administrava as relações sociais, a justiça e as questões de poder de modo 

pessoal e paternal. Por isso tudo se considerou que, na sociedade medieval, o público se 

reveste do modelo da família e do poder patriarcal (ARENDT, 1983).  

A dicotomia retornou à centralidade do debate e da reflexão política a partir do século 

XVIII, principalmente por meio das obras clássicas de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, 

mas também de Thomas Hobbes, Stuart Mill e Montesquieu. Naquele momento, a voz dos 

pensadores gregos ecoou sobre as ideias daqueles pensadores setecentistas e oitocentistas, 

pois foi na tradição do pensamento ocidental que eles buscaram as bases para justificar a 

formação de uma sociedade política racional e positiva. Para tanto, resgataram as noções 

público e privado, convertendo-as nas categorias centrais de suas considerações teóricas, já 

que atendiam aos imperativos políticos e econômicos daquele contexto. Logo, público e 

privado se tornaram noções estruturadoras da prática e do pensamento político liberal, porém, 

novos sentidos se sobrepuseram às duas noções. Não bastava o público ser o corpo político – 

a polis – no qual os homens iguais ouviam e se faziam ouvir na busca de vida boa para todos.  

O público, nessa reinterpretação, inclui o corpo político, mas também o mercado, a 

liberdade para vender e comprar, ter propriedades, a igualdade para estabelecer contratos, a 

racionalidade e a lei reconhecidamente válida para todos. Por outro lado, o privado não é mais 

o espaço das necessidades. O trabalho e a organização social da vida material foram 

transferidos para a esfera pública, juntamente com os escravos e servos que, naquele 

momento, haviam se convertido em trabalhadores livres, com autonomia suficiente para 

firmar contratos de trabalho com quem lhes aprouvesse:. 

 

As relações domésticas entre senhor e escravo, senhor e servo, relações entre 

desiguais, deram lugar à relação entre o capitalista e o patrão e o empregado 

assalariado ou trabalhador. A produção foi transferida da família para as 
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empresas capitalistas, e os empregados domésticos de sexo masculino se 

tornaram trabalhadores. O empregado doméstico encontra-se na mesma 

condição civil de seu patrão no domínio público do mercado capitalista. 

Uma dona-de-casa permanece na esfera doméstica privada [...]. 

(PATEMAN, 1993, p. 177) 

 

A teoria liberal manteve, associadas ao público e ao privado, as noções primeiras de 

visibilidade e, em oposição, de ocultação. O privado abriga a família e os interesses mais 

pessoais. A intimidade, os afetos, a reprodução, o cuidado, a família deveriam manter-se fora 

da arena política, reclusos ao âmbito privado. Esses fenômenos foram entendidos como 

interesse exclusivamente individuais, indesejáveis e incompatíveis com a esfera pública e com 

suas instituições civis e livres
11

. Os conteúdos que permeiam cada esfera são opostos e, por 

vezes, incompatíveis, como racionalidade/afetividade; interesse comum/interesse individual; 

estado/família; produção/descanso; político/doméstico (não político); masculino/feminino. 

 Não obstante os atributos do liberalismo – liberdade e igualdade –, a esfera privada, 

inicialmente
12

, se viu deles excluída. As relações sociais, naquela esfera, eram marcadas pela 

desigualdade, sendo o chefe da família o marido, que se mantinha como senhor e 

representante da mulher e dos filhos menores na esfera pública. Assim como entre os gregos, 

a esfera pública era reduto exclusivo de indivíduos já pressupostos: seres sociais do sexo 

masculino, adultos, chefes de família, proprietário (OKIN, 2008). Outra característica que 

chama a atenção na forma como se apresentava essa dicotomia na sociedade liberal é devida, 

provavelmente, ao enraizamento da herança intelectual grega ao pensamento dos teóricos do 

pensamento político ocidental: o desprestígio da esfera privada, e em consequência, de seus 

habitantes e de seus atributos.  

 No pensamento político ocidental as categorias público e privado são utilizadas por 

diversos estudiosos
13

 para fazer distinção entre os diferentes níveis de interesse e práticas 

sociais existentes em uma mesma sociedade. O público aparece associado ao Estado e à esfera 

política na quase totalidade dos casos, enquanto a esfera privada tem como significado a 

                                                           
11

 Para Hunt (2009), durante o período da Revolução Francesa os revolucionários fizeram distinção categórica 

entre o público e o privado. A ideia do privado, antes de se definir como o espaço da domesticidade, do 

indivíduo e da família, sofreu as mais sérias agressões, pois era considerada, naquele período, como algo que 

expressava os interesses contrários ao interesse geral, nociva ao ideal da nova nação. Se as discussões, reuniões e 

convenções não podiam ser públicas era porque tratavam de conspiração, de interesses contrários aos da nação. 
12

 Inicialmente porque, ainda que não resultasse em equidade entre homens e mulheres, ao longo do século XX, 

em função das conquistas do movimento organizado e da expansão da cidadania, as crianças e as mulheres – 

habitantes “naturais” da esfera doméstica – tiveram assegurados direitos sociais e políticos; a família passou a 

ser objeto das ações de estado, no sentido de garantir aos indivíduos direitos humanos e de cidadania. 
13

 Além dos autores clássicos do século XVIII, já apontados neste trabalho, Hannah Arendt (1983), Norberto 

Bobbio (1987), Philippe Ariès e Georges Duby (2009), Norbert Elias (1995, 2001), Richard Sennett (1988), 

Jürgen Habermas (2003) também fizeram uso das noções público e privado em seus estudos. 
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sociedade. Porém, é possível encontrar o público sendo utilizado para indicar a sociedade civil 

e os seus processos de discussão e decisórios, bem como, para designar também o mercado. 

Nesses casos, é comum encontrar a esfera privada sendo utilizada para indicar os interesses e 

as ações que envolvem mais particularmente o indivíduo. Em todos os casos, o doméstico e o 

familiar encontram-se nessa esfera juntamente com as mulheres e os sentidos a elas atribuídos 

são contrários ao “interesse geral”, ao “político”, ao “Estado”, ao “racional”, ao “secular”. 

Esse fato levou as teóricas feministas a denunciarem a associação do privado ao 

feminino e a utilizarem, muitas vezes, a dicotomia “esfera não doméstica” e “esfera 

doméstica” para indicar, respectivamente, as esferas pública e privada
14

. Em todas as análises 

a esfera pública encontra-se associada ao político, quer seja como espaço de participação 

popular ou como lócus do bem coletivo, e isso inclui o Estado e suas funções. Para Habermas 

(2003) e Arendt (1983), o público inclui também a possibilidade de ser visto e ouvido em uma 

esfera em que tudo se torna de conhecimento geral e assume uma dimensão política. A esfera 

privada, por outro lado, é compreendida como um espaço da subjetividade, dos interesses 

privados e do familiar, e serviu à teoria para fazer contraponto entre os diferentes atores e seus 

grupos sociais, bem como suas atividades.  

As esferas pública e privada são concebidas como dimensões da vida social separadas 

ou, no caso dos gregos, completamente opostas. As teorias feministas, entretanto, veem as 

duas esferas inter-relacionadas, na medida em que o status das pessoas no espaço público é 

reflexo das relações que se estabelecem na esfera privada (ROSALDO, 1979; ELSHTAIN, 

1993; PATEMAN, 1993, 1996; PATEMAN e SHANLEY, 2007; NICHOLSON, 2000; 

OKIN, 2008; ABOIM, 2012). Em função disso, afirmaram que o pessoal é também político.  

A seguir, um quadro demonstrativo com os usos da dicotomia que mais interessam 

neste trabalho: 

 

  

                                                           
14

 Ver Okin (2008). 
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QUADRO DEMONSTRATIVO 1 – Interpretações teóricas da dicotomia público e privado
15

 

Referencial Teórico Representantes 
Sentidos 

Esfera Pública Esfera Privada 

1- Pensamento Político 

Grego 

 

 As categorias indicam 

duas esferas da vida 

social e assumem 

função normatizadora. 

Platão (1997) e 

Aristóteles (1998). 

Espaço do corpo político 

(polis) no qual os homens 

livres podiam ouvir e 

serem ouvidos em busca 

do bem comum para a 

cidade. Compreendido 

como o espaço do 

cidadão – homens que se 

viram livres da opressão 

da necessidade e do 

trabalho. 

Esfera do trabalho e das 

necessidades. Submetido 

à autoridade do senhor e 

sob a qual se encontram 

aqueles que não 

apresentam 

compatibilidade para o 

mundo livre e para a 

política: escravos e 

mulheres. 

2- Pensamento Político 

Liberal  

 

 As categorias são 

utilizadas para separar 

bem comum, geral, e o 

que é de caráter 

individual.  

Thomas Hobbes 

(1991), John Locke 

(1994), Jean-Jacques 

Rousseau (1989, 

2004), Montesquieu 

(2000), Stuart Mill 

(2006). 

Esfera do Estado, suas 

funções políticas e 

jurídicas de proteção do 

direito, da liberdade, da 

igualdade, inclusive da 

propriedade. 

Espaço onde se realizam 

os interesses individuais e 

da subjetividade – afetos, 

paixões, família e 

reprodução.  

3- Pensamento Político 

Contemporâneo 

 

 As categorias são 

utilizadas para indicar 

e reforçar a ideia de 

uma comunidade com 

participação ativa, 

capaz de sustentar 

estados democráticos.  

Jürgen Habermas 

(2003). 

Espaço da sociedade 

civil, interstício entre o 

estado e a sociedade, 

onde cidadãos, por meio 

da argumentação, da 

alegação e do discurso 

fazem a defesa dos 

interesses privados como 

interesse geral. É o 

espaço do debate e da 

participação em uma 

sociedade democrática.  

É um espaço político.  

Aparece como espaço da 

intimidade familiar, da 

privacidade, do homem 

comum, da subjetividade. 

Serve de apoio à esfera 

pública. 

Hannah Arendt (1983). 

 

* Denuncia como 

graves a dissolução 

dos marcos divisores 

da dicotomia público e 

privado ou a 

transferência dos 

interesses de uma para 

a outra. 

Espaço no qual tudo que 

nele se encontra pode ser 

visto e ouvido por todos, 

pois é um lugar do 

comum, ou seja, de 

elementos que interessam 

a todos, mesmo que os 

indivíduos tenham 

interesses e perspectivas 

diferentes. Por isso 

mesmo, se constitui como 

o espaço da pluralidade 

de opiniões. 

É um espaço político. 

Espaço do refúgio, da 

família e da casa, é, 

também, o lócus da 

propriedade privada que 

pode livrar o homem da 

miséria e da escravidão.  

Os que habitam essa 

esfera estão incapacitados 

de serem vistos e ouvidos 

por todos. 

  

                                                           
15

 Essa classificação não esgota os vários e diferentes tratamentos teóricos que envolvem a dicotomia “público” e 

“privado” no pensamento político ocidental, mas se mostra mais relevante para o proposto neste trabalho, ou 

seja, permite a abordagem da exclusão feminina da esfera pública, da invisibilidade e do silêncio e de suas 

consequências.   
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[Continuação Quadro 1] 

4- Crítica feminista a 

dicotomia público e 

privado 

 

 Considera que as 

desigualdades das 

mulheres frente aos 

homens se originam na 

esfera privada. 

Ademais, também 

considera que a 

dicotomia é resultado 

das relações sociais 

patriarcais e a sua 

interpretação um 

recurso ideológico, 

pois os atributos que 

defendem como 

universais não se 

estendem a todos 

igualmente. 

Michelle Zimbalist 

Rosaldo (1979), Jean 

Bethke Elshtain 

(1993), Carole 

Pateman (1993, 1996), 

Pateman e Shanley 

(2007), Linda J. 

Nicholson (2000), 

Susan Moller Okin 

(2008), Sofia Aboim 

(2012), entre outras.  

Se refere ao mundo da 

política, no qual os 

homens, seres sociais do 

sexo masculino, têm 

prevalência. 

É um espaço político. 

Espaço do doméstico, no 

qual se localizam as 

mulheres e as crianças, 

marcado por relações 

sociais assimétricas e de 

subordinação. 

É, também, um espaço 

político. 

Fonte: Dados compilados pela autora (ROSALDO, 1979; ROUSSEAU, 1989, 2004; ARENDT, 1983; HOBBES, 

1991; LOCKE, 1994; ELSHTAIN, 1993; PATEMAN, 1993, 1996, 2007; PLATÃO, 1997; ARISTÓTELES, 

1998; MONTESQUIEU, 2000; NICHOLSON, 2000; HABERMAS, 2003; MILL, 2006; OKIN, 2008; ABOIM, 

2012). 

 

 

1.3 A CRÍTICA FEMINISTA À DICOTOMIA PÚBLICO E PRIVADO 

  

 

Para Elshtain (1993), assim como para Durkheim (1974), Jodelett (2002), Moscovici 

(2009), é próprio dos seres humanos, não só porque são seres sociais, mas pelas necessidades 

e anseios espirituais e do corpo, criar e recriar representações e significados. Embora nem 

sempre correspondam ao real, tais representações – e seus significados – têm o poder de 

orientá-los no mundo e tornam, assim, a vida em sociedade possível, pois 

 

every way of life will be built up on notions of morality that contain 

“prohibitions, barriers to action, in certain quite distinct and clearly marked 

areas of action; these are the taking of human life, sexual functions, family 

duties and obligations, and the administration of justice according to the 

laws and customs of a given society. A morality is, at the very least, the 

regulation of the taking of life and the regulation of sexual relations.”
28

 

Each way of life will embody within its social forms a cluster of basic 

notions as the moral grounding required, in the first instance, for the 

creation and sustenance of any way of life. Without such a set of moral rules 

and prohibitions, basic notions and symbolic forms, no human society could 

exist. (ELSHTAIN, 1993, p. 312) 
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 Se as representações sociais e seus significados formam a moralidade sobre a qual se 

torna possível a produção e a reprodução da vida humana, pois contém as proibições, as 

noções de justiça e o fundamento moral, cabe aos pesquisadores, se desejam encontrar o 

fundamento teórico para o modo como as relações sociais se estruturam, buscar na tradição do 

pensamento social as respostas às suas indagações. Esse é o caminho que seguiu a pesquisa 

feminista no que se refere às desigualdades entre homens e mulheres. 

 A dicotomia público e privado, como mencionado anteriormente, carrega, de forma 

subjacente, uma moralidade capaz de estruturar relações sociais. Assim, para as feministas, 

explicar as desigualdades sociais, econômicas e políticas das mulheres ao longo de séculos, 

não obstante os ideais de igualdade e liberdade que fundamentaram a ação social na 

modernidade, exigiu um mergulho mais profundo nessas categorias centrais do liberalismo. 

Para Pateman (1996), por se basearem na noção de direitos individuais e por terem se 

orientado pela noção de igualdade do liberalismo, todas as feministas são liberais, porém, a 

partir de certo ponto da história do feminismo, indagando sobre a reprodução das relações 

assimétricas entre homens e mulheres, foi apontada nessa teoria, especialmente na dicotomia 

público e privado, a causa: sua associação com o patriarcalismo
16

: 

 

A sociedade civil patriarcal está dividida em duas esferas, mas só se presta 

atenção a uma delas. A história do contrato social é tratada como um relato 

da constituição da esfera pública da liberdade civil. A outra esfera, a privada, 

não é encarada como sendo politicamente relevante. (PATEMAN, 1993, p. 

18) 

 

 A revisão das categorias centrais do pensamento político liberal e de sua prática, 

consequentemente, poderia, então, oferecer as respostas para a reprodução da exclusão, das 

desigualdades e da subalternidade feminina na sociedade. Já não era mais suficiente sustentar 

que tal condição era resultante da proximidade da mulher com a natureza e os esquemas 

reprodutivos, ainda que tais conteúdos subsistissem nos argumentos liberais da inabilidade 

feminina para o político e a política. 

                                                           
16

 O pensamento crítico feminista aponta que o liberalismo está ancorado no patriarcalismo porque as regras e os 

valores que inspiraram tal teoria foram definidos segundo os interesses e os valores masculinos. Desse modo, 

como participantes do debate que culminou no projeto conceitual da sociedade liberal, as atribuições dos sujeitos 

foram definidas, também, pelos homens, de forma que eles mesmos se colocaram como mais aptos para o mundo 

da política e dos negócios que as mulheres (ver PATEMAN, 1993). O patriarcalismo ainda pode ser definido 

como uma ordem social na qual a categoria social homem exerce poder de dominação e exploração sobre a 

categoria social mulher. Essa ordem pode prescir do homem, pois os homens podem delegar a seus asseclas – 

agentes sociais subalternos – a tarefa de manter e reproduzir a dominação masculina. (ver SAFFIOTI, 2001). 
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La vía hacia adelante no se encontrará en una dicotomia universal entre 

naturaleza y cultura, entre indivíduos femeninos o masculinos. Más bien, 

como sostenido Rosaldo, ló que se necessita es desarrollar una perspectiva 

teórica feminista que dé cuenta de lãs relaciones sociales entre mujeres y 

hombres en estructuras de dominación y subodinación históricamente 

específicas, y, podríamos anadir, dentro del contexto de las interpretaciones 

específicas de ló “público” y ló “privado”. (PATEMAN, 1996, p. 11) 

 

 A tarefa da crítica feminista de identificar os condicionantes concretos das 

desigualdades e da subordinação das mulheres aos homens foi buscá-la nas interpretações 

específicas e basilares do liberalismo, ou seja, nas noções “público” e “privado”. Para as 

teóricas do feminismo, os pensadores do liberalismo, ao construírem sua teoria política, 

recorreram às ideias dos gregos não só para argumentar sobre a política, mas também para 

definir práticas sociais. Conforme mencionado anteriormente, ao recorrerem à tradição do 

pensamento político ocidental os teóricos liberais trouxeram com suas reflexões a misoginia 

característica da sociedade grega. Por consequência, segundo Elshtain (1993), a ausência das 

mulheres da sociedade política e da vida social, a esfera pública, não foi questionada na 

moderna sociedade capitalista
17

. 

 Assim, para a crítica feminista, ao resgatarem o modelo dicotômico da sociedade 

grega os liberais reproduziram a lógica sobre a qual se estruturava aquela sociedade. Embora 

tais teóricos afirmassem, como Hobbes (1991), que todos os seres nasciam iguais e livres, 

excluíam, em seguida, as mulheres dessa condição
18

, reafirmando que o contrato, sendo um 

ato de racionalidade, era próprio do cidadão – pessoa do sexo masculino –, dadas as suas 

características naturais. As mulheres não participavam do contrato, pois dele são objeto, uma 

vez que lhes faltam atributos; sua sujeição ao masculino, no ato da convenção, se deveu ao 

fato de que dessa forma já se encontravam no estado de natureza. De acordo com a 

interpretação de Pateman (1996, p. 5), para Locke, 

 

                                                           
17

 É consenso entre vários atores, como já mencionado – Mead (1969), Spivac (2010), Ortner (1979) e Corrêa 

(1995) –, que as mulheres se encontram, e se encontraram, nas diferentes sociedades, em situação de 

subalternidade, de impedimentos e de reclusão. Assim, essa condição não é traço exclusivo da sociedade 

burguesa, mas deve ser tomada como fato pancultural. 
18

 É interessante observar que Stuart Mill, talvez pela influência de sua esposa, Harriet Taylor, em seus escritos, 

fundamentalmente em A sujeição das mulheres, denunciou a conivência da moderna sociedade burguesa, 

baseada na racionalidade e nos ideais igualitários, com a servidão da mulher sob o casamento. Para ele, essa 

contradição se mantinha pela conveniência e pela força do costume e a sociedade burguesa havia achado uma 

forma legal, legítima, para reproduzir a desigualdade entre homens e mulheres. Ver Mill (2006), Domingues 

(2008), Cavaco (2010), Oliveira (2013). 



33 

 

[...] la subordinación de la esposa a su marido se basa en la naturaleza, así 

como en que la voluntad del marido debe prevalecer en el hogar porque es 

por naturaleza “el más fuerte”.
5
 Pero una persona subordinada por 

naturaleza no puede ser al mismo tiempo un ser libre e igual. Por tanto, las 

mujeres (las esposas) son excluidas del estatus de “indivíduos” y, por tanto, 

de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso y la 

convención. 

 

 Separadas do âmbito privado, no contexto moderno, a necessidade e a organização da 

vida material levam consigo os trabalhadores que, a partir de então, já no mundo do mercado, 

usufruem de novo status. A esfera privada continuou sendo, na modernidade, o que era para 

os gregos: a esfera da família, da intimidade, da subjetividade e da reprodução. Como 

somente as mulheres e as crianças menores permaneceram na esfera privada, não tiveram seu 

status alterado na ordem social. Para as feministas, críticas do liberalismo, somente o público, 

e tudo que o caracteriza, é valorizado; em oposição, privado e seus conteúdos são 

desvalorizados. A teoria liberal apresenta, ainda, a esfera privada como sendo o espaço de 

refúgio, de descanso e de privacidade do chefe de família. Estruturando a sociedade em duas 

esferas, o liberalismo mascarou e manteve, sob o discurso igualitário, as desigualdades entre 

homens e mulheres. 

 A segunda crítica do pensamento feminista às teorias liberais baseava-se na defesa da 

diferença das duas esferas. Rousseau (2004) e Locke (1994) argumentaram que a lógica e as 

relações que se desenvolviam nessas duas esferas eram completamente diferentes, pois na 

esfera pública prevalece o poder político, a racionalidade e a imparcialidade; já na esfera 

privada, ou seja, nos limites da casa, a lógica é afetiva e subjetiva. Os autores utilizaram, para 

sustentar suas teorias, a natureza feminina e a característica das relações familiares. Também 

recorreram, e isso foi o efeito mais nocivo para as mulheres nessa ideia, segundo a crítica 

feminista, à natureza do poder. Os autores asseveram que se estabelecia, esfera pública, o 

poder político, decorrente da convenção e do espírito positivo, enquanto na família o poder 

era de outra natureza, exercido a partir da autoridade do chefe da família sobre aqueles que ali 

se encontravam submetidos.  

 No pensamento político liberal clássico, bem como nos teóricos que o utilizaram como 

fundamento em suas teses, está presente a noção de que a família e o privado não são 

estruturas políticas. Por consequência, segundo Okin (2008), a divisão sexual do trabalho nela 

existente, a dependência econômica das mulheres e as relações de poder decorrentes dessa 

dependência ficaram de fora das luzes lançadas pela modernidade, ou seja, foram 

negligenciadas. Ignoraram, assim, a natureza das relações de poder, a desigualdade e a 
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subordinação que se estabelecem no âmbito do doméstico, ou seja, a estrutura de gênero da 

sociedade liberal. 

 Ao deter-se sobre o tema, Okim (2008, p. 314) afirma “que o que acontece na vida 

pessoal, particularmente nas relações entre os sexos, não é imune em relação à dinâmica de 

poder, que tem tipicamente sido vista como a face distintiva do político”. Explica, ainda, que, 

 

[d]esafiando a abordagem daqueles teóricos que ainda parecem assumir 

silenciosamente que a criação dos filhos e a domesticidade ligadas à mulher 

são "naturais" e, portanto, situam-se fora do escopo da crítica política, as 

pesquisadoras feministas têm argumentado que a divisão doméstica do 

trabalho, e especialmente a prevalência da mulher à frente da criação dos 

filhos, são socialmente construídas, e portanto questões de relevância 

política. Além de serem fatores centrais na estrutura de gênero da sociedade 

de maneira mais ampla, sua manutenção não pode ser explicada sem a 

referência a elementos da esfera não-doméstica, como a segregação e as 

discriminações sexuais correntes na força de trabalho, a escassez de 

mulheres nas altas rodas da política e a pressuposição estrutural de que 

trabalhadores e ocupantes de cargos políticos não são responsáveis por 

cuidar das crianças. (OKIN, 2008, p. 315) 

 

 Ao ser despolitizado, pela força das diferentes representações sociais que associam o 

privado à irracionalidade, à instabilidade, à individualidade, à reprodução, ao cuidado e ao 

afeto, o privado, as mulheres sofrem a exclusão dos processos decisórios e de participação – 

falar, ouvir e ser ouvida, ver e ser vista – que ocorrem na esfera pública e política. Qualquer 

atividade que venham a desenvolver não será considerada política, pois o privado não é 

político e sua condição de cidadania é dada pela representação no universo político – Estado e 

sociedade – do marido.  

Outro aspecto que sofreu crítica por parte do pensamento teórico feminista foi o fato 

de que os liberais, em seus estudos, não questionaram os traços do patriarcalismo no 

pensamento e na prática liberal. Para Pateman (1993), o contrato de casamento, em um 

contexto histórico marcado pela convenção, foi o instrumento que legitimou, na sociedade 

burguesa, a submissão das mulheres à autoridade masculina na vida doméstica e o manteve 

como representante formal da família e dos que nela se encontram submetidos a sua 

autoridade no domínio público. O liberalismo negou as feições paternas no governo e no 

Estado, mas as reproduziu na esfera doméstica na medida em que manteve as mulheres 

submissas à autoridade masculina, dependentes e limitadas às atividades domésticas: ao 
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cuidado com a casa, os filhos, às atividades sem qualquer remuneração e prestígio social
19

. 

Dessa forma, em sociedades modernas, como a britânica, por exemplo, 

 

[u]ma dona-de-casa atualmente faz as tarefas que eram distribuídas entre os 

criados de diferentes posições, ou cumpridas por empregadas que faziam 

todo tipo de trabalho. Suas tarefas “essenciais” são limpar, fazer compras, 

cozinhar, lavar louças, lavar roupas e passar. Ela cuida de seus filhos, 

frequentemente dos pais idosos e de outros parentes, e às vezes é 

incorporada, em maior ou menor grau, como assistente não remunerado ao 

trabalho de seu marido. Esse aspecto da vida da esposa é perceptível em 

várias pequenas lojas ou nas atividades das esposas como ministras 

religiosas ou políticas, mas o mesmo tipo de serviço é fornecido, menos 

claramente, aos maridos em todos os tipos de ocupações. Uma esposa, por 

exemplo, contribui como assistente de pesquisa (para acadêmicos), faz-se de 

anfitriã (para clientes de homens de negócio), atende a telefonemas e 

controla os livros (para pequenos negociantes). [...] o que significa ser 

mulher (esposa) é fazer certos serviços para e sob o comando de um 

homem (marido). Em suma, o contrato de casamento e a subordinação da 

esposa como um (tipo de) trabalhador não podem ser compreendidos na 

ausência do contrato sexual e da construção patriarcal dos “homens” e das 

“mulheres” e de esferas “privadas” e “públicas”. (PATEMAN, 1993, p. 192-

193, grifos nossos) 

 

 Ainda que estivessem inseridas no mercado de trabalho, não se viram desobrigadas 

das funções domésticas
20

, decorrentes do contrato de casamento, e, tampouco, livres da 

autoridade masculina
21

.  
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 É oportuno mencionar que a situação das mulheres, especialmente no que se refere ao mercado de trabalho, 

mudou significativamente a partir dos anos 1960, não só no Brasil como em grande parte do mundo. Segundo 

dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese), as mulheres, no Brasil, 

representavam, em 2012, 56% da População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, trabalhadores em idade 

economicamente ativa, ocupados ou em busca de trabalho. Ainda, segundo a Fundação Carlos Chagas, entre 

1976 e 2007, o número de mulheres trabalhadoras ampliou-se consideravelmente, passando de 29% para 53% da 

PEA brasileira. Ademais, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), esse crescimento ocorreu em 

todo o mundo. Na América Latina, por exemplo, a participação feminina na força de trabalho cresceu de 47,2%, 

em 1997, para 52,9%, em 2008. Pesquisa da Fundação Rockefeller, em colaboração com a Time, cujos 

resultados foram publicados na revista em outubro de 2009, aponta que o número de mulheres no mercado de 

trabalho estadunidense cresceu, em trinta anos (1972 a 2009), 20%, subindo de 30% para 50% da força de 

trabalho. 
20

 Segundo o Instituto de Pesquisa Economica e Aplicada (IPEA), em seu Comunicado n. 149, de maio de 2012, 

não obstante a tendência de inclusão, cada vez mais crescente, de ingresso da mulher no mercado de trabalho e 

das conquistas do movimento feminista, a divisão de tarefas no âmbito doméstico pouco se alterou. Cabe, ainda, 

às mulheres a maior parte das tarefas domésticas. Segundo esse órgão, em 2009, as mulheres gastavam 26,6 

horas semanais com os afazeres domésticos, enquanto os homens dedicavam 10,5 horas semanais a essas 

mesmas atividades. Ainda que eles se encontrassem desocupados, ou seja, sem uma atividade formal 

remunerada, as horas semanais dedicadas às tarefas domésticas eram de 12,7, contra 22 horas das mulheres 

ocupadas formalmente. Os dados revelam uma realidade ainda mais pesada para as mulheres quando surgem os 

filhos, pois as horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos se elevam para 33,8, enquanto eles passam a se 

dedicar menos a essas atividades. Assim, não obstante as conquistas das mulheres no mundo do trabalho, 

educação e política, os papéis e as convenções sociais, no que se refere à esfera privada, se mantiveram quase 

inalterados. Ver Comunicado do IPEA n. 149 (BRASIL, 2012). 
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Por fim, embora, de alguma forma, já tenha sido abordado anteriormente, a crítica 

feminista ataca o caráter ideológico da teoria liberal. O primeiro aspecto que chama a atenção 

é o que se denomina de “falsa neutralidade”, isso porque, ao mesmo tempo em que os teóricos 

liberais almejaram falar de todos os seres sociais, criando um discurso universal, utilizaram 

em sua narrativa somente a figura do ser masculino, homem, maior, proprietário, chefe de 

família. Suas referências são ao “cidadão”, “ele”, “homem”, o que faz reafirmar as 

associações do público e do político ao masculino. A falta de referência ao feminino e de 

termos que pudessem ligar as mulheres à esfera política as invisibilizam, incapacitam e 

naturalizam a ausência feminina da esfera pública e do que a preenche. Não bastasse isso, o 

tom universalista do pensamento e da prática liberal apresenta contradições concretas quando, 

em uma das duas esferas básicas, mantém relações desiguais, de subordinação, e a clausura 

como característica naturalmente dada. Para as feministas, o liberalismo, com suas categorias 

público e privado, assim colocadas, manteve uma estreita associação com o patriarcalismo, 

produzindo graves consequências políticas e econômicas às mulheres. 

  

 

1.4 O POLÍTICO E O FEMININO – NOVAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

 A dicotomia público e privado, estruturadoras do pensamento político e da prática 

social e econômica liberal, reforçou, no imaginário coletivo da moderna sociedade ocidental, 

a ideia de que cada sexo possuiria competências que lhe são peculiares e que, em função 

destas, homens e mulheres têm responsabilidades e lugares que lhes são próprios. 

Considerando, então, o sexo e as competências pressupostas, homens e mulheres foram 

alojados em esferas diferentes da vida social: elas na esfera privada e eles na esfera pública, 

conforme analisado na sessão anterior.  
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 No Brasil, por exemplo, quer no Código Civil, ou até mesmo na Constituição Federal, prevaleceu, até 1988, 

tratamento desigual entre os sexos, em desfavor da mulher. Foi somente em 1962, com a Lei 4.121, com o 

chamado Estatuto da Mulher Casada, que a mulher deixou de ser, juridicamente, considerada incapaz, sendo-lhe 

dispensada a autorização do marido para estabelecer contratos e vínculos de trabalho fora de casa. Ainda que em 

1977, com a aprovação da Lei 6.515, a Lei do Divórcio, ela tenha sido dispensada da obrigação de incluir o 

nome do marido no ato do casamento, manteve-se, ainda, o pátrio poder, figurando o homem, no texto jurídico, 

como chefe e representante da unidade familiar. Mesmo com a Constituição Federal de 1988, a magistratura, por 

força do costume e da lei, ainda recorria ao Estatuto da Mulher Casada, que estabelecia obrigações e deveres da 

mulher casada em suas sentenças. Somente em 2002, com a aprovação de novo Código Civil, revoga-se aquele 

Estatuto (ver LÔBO, 2004). 



37 

 

 A esfera pública, entendida, no pensamento político da sociedade ocidental, como o 

espaço da política, exigia seres sociais objetivos, racionais e fortes, com disponibilidade de 

tempo para se dedicar às atividades desse universo. Como é um espaço no qual as relações 

sociais exigem mais agressividade, mostrou-se um ambiente mais apropriado aos homens. O 

privado, pelas características das relações sociais que engendra – afetividade, docilidade, 

cuidado –, mostrava-se ambiente propício ao feminino. Esses traços da sociedade patriarcal se 

perpetuaram com o pensamento liberal e foram responsáveis, segundo Schwartzenberg 

(1978), por manter as mulheres longe da política e dos centros de decisão e poder. Como elas, 

em virtude das relações patriarcais, já se encontravam, justificadamente, excluídas dos 

processos de decisão e dos fóruns de poder, submetidas à autoridade masculina, os teóricos 

modernos não encontraram problemas em mantê-las fora da arena política e da cidadania, 

situação que se estende, em larga medida, até os dias atuais (MIGUEL, 2001). 

Porém, desde o século XIX, as mulheres, segundo Avelar (2007), lutam lado a lado 

com os homens por mudanças políticas, sociais e econômicas, sem que sejam, em nenhum 

momento, consideradas protagonistas dessas lutas. Ainda que elas tenham, ao longo do século 

XX, ampliado sua participação em outros campos da vida social, a presença feminina na 

esfera pública, especialmente na política institucional, manteve-se reduzida e vista com 

ressalvas
22

. É possível afirmar que, muito provavelmente devido ao reflexo de sua associação 

com o privado e do desprestígio social que sofreu essa esfera, a inserção da mulher na política 

tenha sido permeada por restrições – materiais e simbólicas – que as mantiveram, e ainda as 

mantêm, na arena política institucional (partidos políticos, administração estatal, legislativo e 

executivo), ou de organizações, como os sindicatos, por exemplo, em situação desigual frente 

aos homens e em posição secundária e periférica em relação ao poder
23

. A lógica masculina 

nesses espaços desqualificaram e/ou não criaram incentivos reais para sua participação
24

. 
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 A sub-representação feminina é um dado concreto da baixa presença das mulheres nos parlamentos e no 

executivo e das reservas culturais e materiais que as mantêm distante dos processos formais da representação 

política. Para mais informações sobre a sub-representação feminina ver Paiva et al. (2011), Ribeiro (2011), 

Avelar (2007) e Sánches (2006). 
23

 O Global Gender Gap Report, introduzido pelo Fórum Econômico Mundial, em 2006, por exemplo, 

sistematiza, a partir de critérios econômicos, políticos, de educação e de saúde, e divulga o Índice Global de 

Desigualdade de Gênero. Esse documento apresenta as desigualdades entre homens e mulheres, em um sentido 

que, quanto mais próximo de 100%, menor a desigualdade. Classifica, então, 135 países de sua base de pesquisa, 

situados nos diferentes continentes. Em sua edição de 2012, o Global Gender Gap declara que as desigualdades 

econômicas entre os sexos, de forma global, estão na ordem dos 60%, enquanto na representação política, apesar 

de sua redução, é de 20%. Ver Global Gender Gap Report 2012, disponível em: 

http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap. 
24

 A interpretação “efeito teto de vidro” (glass ceilling effect) corrobora a ideia aqui apresentada na medida em 

que torna visível, a partir do levantamento de dados, o reduzido número de mulheres em cargos de chefia e de 

direção tanto nos órgãos públicos quanto nas empresas privadas. Essa escassez tende a aumentar na mesma 
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 Mesmo diante de conquistas como o direito de votar e ser votada e da reserva de vagas 

nos partidos políticos para as mulheres que desejassem se candidatar a cargos eletivos
25

, esta 

situação pouco se alterou, pois esses mecanismos democráticos, por si só, não garantiram 

mais igualdade e mais participação das mulheres no mundo da política e nos processos 

formais de definição do poder.
26

 Para Miguel (2010), essas medidas, a longo prazo, não 

produziram o fortalecimento do sistema democrático e a equidade na representação política de 

homens e mulheres, como esperado, já que, passadas décadas de sua adoção, a presença das 

mulheres no campo da representação parlamentar continua baixa. Esse fato poderia levar à 

suposição de que, realmente, as mulheres não têm afinidade com a política, que não sabem e 

não se interessam por encaminhar suas próprias demandas, enfim, que elas não foram talhadas 

para a vida pública. Porém,  

 

[...] os dados que comprovam a reduzida presença feminina na política não 

seriam evidências de que as mulheres sejam menos participativas e possuam 

menor grau de motivação para se inserir em atividades políticas. Tais 

evidências, ao contrário, seriam sintomas dos processos históricos e culturais 

que, cristalizados em instituições, dificultam até os dias correntes sua 

participação em partidos políticos e suas possibilidades de êxitos na 

competição eleitoral. (RIBEIRO, 2011, p. 200) 

 

                                                                                                                                                                                     
proporção que os salários e a importância da função crescem. Ainda que as mulheres tenham mais escolaridade e 

mais qualificação que os homens, a noção recorrente de que a condição dada pelo sexo – como as 

responsabilidades com as tarefas domésticas, família e filhos –, no futuro poderá limitar sua produtividade e seu 

comprometimento com o trabalho, constitui-se impedimento para sua nomeação a tais posições. São barreiras 

invisíveis que impedem a ascensão das mulheres ao poder (ver MADALOZZO, 2011).  
25

 No Brasil, a Lei 9.100, de 30 de setembro de 1995, no parágrafo terceiro do artigo 11º, estabelecia que os 

partidos políticos deveriam reservar 20% das vagas aos cargos eletivos às mulheres. Esse percentual é alterado 

nesse mesmo ano, de modo a reservar 30% das vagas para as mulheres. A Lei 12.034, de setembro de 2009, passou a 

determinar que os partidos políticos e as coligações deveriam preencher no mínimo 30%, e no máximo 70% de 

suas vagas para candidatos de cada sexo. No entanto, a lei não estabelece sanções para os partidos que não 

cumprirem essa determinação. O mecanismo de cotas para candidaturas femininas tem sido adotado por 

diferentes países com resultados distintos. Para mais informações sobre o assunto, ver, entre outros, Araújo 

(2009). È importante observar que outros países também têm adotado estratégias semelhantes para superar a 

subrepresentação feminina (ver LOVEDUNSKI e NORRIS, 1993; e MATTEO-DIAZ, 2005). 
26

 A Inter-Parlamentary Union (IPU), demonstra, com base em pesquisa nos parlamentos de 189 países, que 

embora a representação de mulheres na política venha crescendo, isso ocorre de forma muita lenta. Se em 2012 o 

númeo de mulheres nos parlamentos dos países pesquisados era de 19,5%, em 2013, as mulheres passaram a 

ocupar, em todo o mundo, 20,9% dos mandatos parlamentares. Para a IPU, no entanto, entre 2012 e 2013, houve 

uma redução de 1,4% na quantidade de mulheres presidentes de Mesas Diretoras nas diferentes câmaras 

parlamentares. O percentual de mulheres com este status caiu de 15,6% para 14,2%, em janeiro de 2013. No 

Brasil, segundo Global Gender Gap Report, em julho de 2013, as mulheres ocupavam 8,6% das cadeiras da 

Câmara Federal e 16% das vagas do Senado. Em Goiás, por exemplo, a representação feminina na Assembleia 

Estadual se manteve, entre 1982 e 2010, em patamares muito baixos, não chegando, no período, a 20%, tendo 

este percentual, em 2010, caído para 4,8% do total de parlamentares eleitas para a Assembleia Legislativa do 

estado. Menor ainda é o índice de mulheres no executivo municipal: elas não chegaram, no período analisado, a 

10% do total de prefeituras do estado. Essa realidade, entretanto, não é diferente entre os mais de 5.500 

municípios brasileiros (ver PAIVA et al., 2011).  
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 A inserção das mulheres na esfera pública, especialmente no mundo da política, tem 

enfrentado resistências culturais que poderiam ser explicadas, segundo Miguel (2010), pelos 

conceitos de campo, habitus e capital político, desenvolvidos por Pierre Bourdieu (1989). 

O campo político possui um conjunto de valores, regras, hierarquias construídas 

historicamente e a partir dos embates de seus agentes. Ele não é um campo fechado e, embora 

admita a inclusão de novos agentes e grupos, tende a barrá-los e excluí-los pelos processos 

que o estruturam. Uma vez incluídos, os grupos, ou seus representantes, não são impedidos de 

falar, discursar, defendendo suas ideias e os interesses daqueles aos quais representam, porém, 

para permanecer no campo e nele terem credibilidade, devem interiorizar e adotar os 

protocolos estabelecidos para seu funcionamento. Esse protocolo, conjunto de regras, valores, 

processos e hierarquias, constituem o habitus. Aqueles que o interiorizam terão mais chances 

de permanecer no campo político, sendo respeitados pelos demais participantes, pois, segundo 

seus membros, acumularam capital político.  

O campo, no entanto, reflete as posições dos indivíduos e dos grupos no interior da 

sociedade. Por esse motivo se apresenta divido e hierarquizado, ou seja, nele é possível 

perceber algumas pessoas gozando de muito prestígio e poder, enquanto outras se situam em 

posições periféricas, sem prestígio e poder. Por ser essa é a forma como as pessoas percebem 

a sociedade, essa configuração desigual e hierarquizada não será questionada no campo, mas 

vista com “naturalidade”, sendo tão somente o reflexo do real. Essa coincidência, real e 

percepção do real, dá a impressão de que as coisas são tal qual deveriam ser. Esse fenômeno 

é, segundo Bourdieu (1989), produzido pelo efeito doxa. Tomando tal modelo explicativo, 

Miguel (2010) afirmou que o efeito doxa levou os membros do campo político a não 

questionarem a desigualdade e a baixa presença e participação das mulheres na esfera pública, 

compreendida como a política, naturalizando-a a partir da ideia de que a política não é para 

mulheres, porque seus interesses verdadeiros estão situados na esfera privada. Também, se 

toma como natural a dedicação das mulheres, nessa esfera, aos temas relacionados ao 

cuidado, identificados como soft polítics
27

, pois, na sociedade geral, a mulher está associada à 

responsabilidade para com o bem-estar do outro (GILLIGAN, 1982). 
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 A divisão, no Brasil, dos temas parlamentares em hard, midlle e soft politics foi realizada por Miguel e Feitosa 

(2009, p. 207), no âmbito da pesquisa “Determinante de Gênero. Visibilidade midiática e Carreira política no 

Brasil”, e estão assim distribuídos: “[p]or hard politics considera-se o núcleo do processo político, em especial o 

exercício do poder de Estado e a gestão da economia; soft politics, assuntos mais voltados para o social; middle 

politics, temas que permitiam abordagens mistas, como “previdência social”, que inclui tanto preocupações com 

os pensionistas quanto com as contas públicas”. 
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A ciência política norte-americana classifica os temas e os espaços da política em três 

categorias, a saber: hard polítics, soft polítics e middle polítics. Os temas hard são aqueles 

relativos à gestão do estado e relacionados à economia. Nesse universo a presença masculina 

é predominante, sendo a ausência feminina explicada, em alguns casos, em função da 

biologia. As áreas da soft polítics são aquelas relacionadas à assistência social, enquanto as 

áreas middle polítics se referem também aos temas sociais como previdência, educação, por 

exemplo, e outros temas gerais. Se no campo da política as mulheres se ocupam de temas com 

menos prestígio e relacionados à soft politics, quais sejam, os temas sociais – assistência, 

educação, saúde e previdência –, isso ocorreu não porque esses temas estejam ligados à moral 

feminina
28

 ou à sua natureza, mas porque o campo político, a partir de seu habitus, as impele 

para eles, pois é o que sobra para elas (MIGUEL, 2010). Os outros temas, de mais prestígio, 

relacionados às hard politics, são disputados e controlados por aqueles que possuem mais 

capital político.  

Portanto, ao adentrarem no campo político, os temas sociais são o mote disponível 

para as mulheres. A divisão de temas entre homens e mulheres, homens-hard politics e 

mulheres-soft politics, corresponde à divisão do trabalho político e reproduz exatamente a 

divisão sexual do trabalho presente na sociedade. A dedicação aos temas sociais reafirma, no 

campo político, a condição periférica e de desprestígio das mulheres na sociedade. Sua 

atuação na defesa dos temas da soft politics e sua condição de mulher reafirmam seu 

desprestígio e não lhe confere qualquer crédito. E ainda, se ao discursar, o fizer de forma 

espontânea, sem cumprir o habitus, sua fala é muda, pois não recebe crédito. Segundo Miguel 

(2010), as mulheres, no campo político, não são impedidas de falar, mas ninguém lhes ouve 

se não interiorizarem o habitus e não abandonarem os temas sociais, demonstrando que 

adquiriram capital político. Caso isso aconteça, uma situação contraditória se impõe, pois elas 

terão deixado sua perspectiva inicial de lado e adotado a perspectiva hegemônica no campo, 

qual seja, a masculina
29

. O campo político, pelo seu ethos, induz as mulheres a se 
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 Gilligan (1982) acredita que homens e mulheres desejam que todos tenham acesso à justiça, que ninguém se 

veja excluído, ou sozinho, mas que eles possuem éticas diferentes para a ação. Enquanto as mulheres são 

motivadas pela ética da responsabilidade e do cuidado, buscando tais fins por meio do afeto e da 

interdependência entre os seres sociais, os homens agem motivados pela ética da justiça, na qual os objetivos 

comuns são alcançados pela definição de regras morais que deixam claros os direitos e as obrigações individuais. 

Um exemplo de como a lógica de ambos é diferente para os mesmos objetivos é dado pelas medidas valorizadas 

por homens e mulheres para evitar a violência. Enquanto para os homens o meio pelo qual o individuo se 

resguarda da violência é o afastamento do outro e o distanciamento da rede de interdependência e afetividade, 

para as mulheres são exatamente esses elementos que resguardam o sujeito da violência. 
29

 Várias têm sido as referências à conduta andrógina das mulheres ao ingressar no campo da política. Embora 

seja prematuro estabelecer um modo próprio das mulheres governarem e atuarem politicamente, pois o costume 
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comportarem tal qual se espera: se dediquem ao cuidado, ocupe posição subalterna e de pouco 

prestígio social na teia das relações políticas.  

A inserção e a atuação das mulheres na política são limitadas pela cultura material, 

como a falta de recursos econômicos para financiar campanhas, mas também o é pelos 

elementos simbólicos que reafirmam, a cada passo, a incompatibilidade feminina para o 

mundo da política. Sua baixa presença não é resultado de sua falta de interesse e nem 

sinônimo de ausência, mas sim de processos que buscam mantê-la fora de um campo 

considerado, até os dias atuais, essencialmente, masculino (MIGUEL, 2001; MIGUEL e 

FEITOSA, 2009; AVELAR, 2004; PAIVA et al., 2011). 

 

 

1.5 NOVAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES 

NA POLÍTICA  

 

 

 Se o silêncio que cerca a participação feminina no campo da política reafirmou a ideia 

de que elas estiveram ausentes deste universo, a noção de que este campo é mais amplo que a 

representação parlamentar e engendra diferentes tipos e níveis de participação abriu espaço 

para novas percepções acerca da ação feminina. As formas e a participação política, bem 

como os canais de participação, podem variar, segundo o contexto, as condições sociais e os 

atores. Segundo Sacchet (2009, p. 327),  

 

[...] os homens tendem a participar mais em associações de caráter público, 

que envolve atividades da esfera pública, são mais heterogêneas e que tratam 

de temas diversos. As mulheres, por outro lado, participam em grupos mais 

homogêneos ligados ao cuidado e ao bem-estar da família e da comunidade. 

A existência de padrões associativos distintos entre homens e mulheres 

resulta no estabelecimento de redes diversas pelos dois grupos que trariam 

diferentes benefícios. 

 

                                                                                                                                                                                     
impôs uma lógica masculina ao poder e são parcos os casos em que as mulheres que tenham ascendido à 

liderança política, as mulheres que aí chegaram desenvolveram estratégias para superar os constrangimentos e as 

resistências que o campo político lhes impõe. Uma dessas estratégias é a adoção de um modo masculino de 

governar e exercer o poder político. Sykes (1997, p. 293) aponta que “las mujeres líderes se sienten obligadas a 

cultivar um estilo que transmita fuerza en el sentido tradicional y masculino del término, o bien las mujeres que 

se asemejan a los hombres demonstram que tienen mayor possibilidade de êxito como líderes de la politica 

nacional”. Ver Genovese (1997). 
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 A compreensão de que participação política seja a ação de pessoas ou de grupos no 

sentido de influir nos processos e decisões políticas abre espaço para a percepção de que 

política e poder são muito mais que a ação do Estado ou daqueles que próximos dele vivem. 

Quando compreendida, segundo Foucault (1979), em seu sentido amplo, percebe-se que a 

política permeia todas as relações sociais e se encontra difusa na sociedade, indo além 

daquelas atividades que ocorrem no seio do poder estatal. Ao esbarrar nos impedimentos 

impostos à participação das mulheres nos processos formais de decisão e de poder,  

 

[...] elas priorizam a participação em grupos e atividades que lidam mais 

diretamente com questões do seu dia a dia, que podem ser mais receptivos às 

suas formas específicas de manifestações políticas e mais adequados às suas 

possibilidades de participação. (SACCHET, 2009, p. 327) 

 

Dessa forma, são aceitos como verdadeiros outros canais e novas lógicas para a 

participação política. Com base nessa nova perspectiva, foi possível identificar outras vias, 

canais informais de representação e de participação política feminina e afirmar que as 

mulheres são, também, protagonistas de processos políticos. Esses canais, alternativos às vias 

eleitorais, são as associações comunitárias, as comunidades eclesiais, as diversas organizações 

de cooperação e promoção social e humanitária, nas quais se articulam o público e o privado, 

escapando dos conceitos clássicos da política (AVELAR, 2007, 2013). Nesses espaços, os 

atores organizam e encaminham demandas da sociedade civil, agindo como força política 

sobre a sociedade e no sentido de interferir nas decisões políticas. Essas organizações 

possuem grande importância na configuração das democracias contemporâneas. Constituem-

se espaço de debates nos quais se formam opiniões e as demandas individuais tornam-se 

demandas coletivas (HABERMAS, 2003). 

São nesses canais que atuam, politicamente, as mulheres, integradas aos processos da 

vida comunitária, tendendo a estabelecer laços mais pessoais e redes de serviço importantes 

para a vida comunitária (SACCHET, 2009; PAIVA et al., 2011). Assim como a dimensão 

política não pode ser restringida à esfera pública, entendida como os processos formais da 

política, esses espaços que incluem a vizinhança, a rua, a comunidade, “não podem ser 

considerados como exclusivamente privadas, pois envolvem intermediações e relações 

múltiplas de difícil enquadramento em polos dicotômicos.” (BRITO, 2001, p. 292). 

Ao ampliar a visão do que é a política, se tem, como consequência, novas 

possibilidades teóricas, novos atores e práticas que interferem na organização e na 

distribuição do poder. É com base nessa perspectiva que Pokam (2006) afirmou que a ação 
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das primeiras-damas junto aos seus maridos, partidos políticos e apadrinhados é mais uma das 

diferentes formas de ação política das mulheres. 

 As primeiras-damas, esposas dos chefes de governo, atuam politicamente quando 

agem no intuito de contribuir com a carreira política de seus maridos, candidatos ou chefes de 

governo. Embora algumas primeiras-damas, em geral, optem por se manter distantes da 

carreira de seus maridos e do espaço público, outras atuam de forma ativa como apoiadoras 

políticas, buscando fazer seu marido interessante aos eleitores. Em certos casos, o carisma da 

primeira-dama chega a se equiparar e, até mesmo, superar o do marido político
30

. São várias 

as formas de atuação dessas mulheres: elas podem auxiliar os candidatos quando agem como 

cerimonialistas (MAYO, 2000), quando acompanham seus maridos nos eventos oficiais, 

humanizando a imagem do homem público, e, também, ao assumirem trabalhos de assistência 

e ajuda humanitária. Sua conduta  

 

deve pautar-se pelo emprego do marido. Com naturalidade, pois quem se 

parece se junta, de modo que o dirigente muitas vezes escolhe uma mulher à 

sua semelhança. Ao líder charmoso corresponde uma esposa que, tal como o 

marido, toca em dois registros: a igualdade e a distinção. Desempenhando 

esse duplo papel, a senhora Kennedy era incomparável. Esposa e mãe, 

vestida pelos grandes costureiros [...]. Mulher culta e inteligente, formando 

com o marido um casal stars, proposta à admiração do público americano. 

(SCHWARTZENBERG, 1978, p. 114-115) 

 

 Em um papel aparentemente secundário, as primeiras-damas não são figuras passivas, 

pelo contrário. Essas mulheres atuam de modo a contribuir para ampliar o poder político de 

seus maridos e para mantê-los. Tornam-se operadoras qualificadas na arena política. Veja o 

papel de anfitriã que desenvolvem quando organizam festas, jantares e eventos sociais para 

promover a agenda do marido. Ao misturar jantares, poder e política, “the President‟s House 

becomes a national stage for the conduct of politics and diplomacy” (MAYO, 2000, p. 558). 

Não bastasse sua atividade transformar a residência oficial em um palco da diplomacia e dos 

arranjos políticos, a lista de convidados tem a função de permitir que o chefe do governo 

amplie e melhores suas relações políticas e institucionais com o Congresso e com os outros 

poderes, por exemplo (MAYO, 2000).  

 

These women are no longer content to be passive national figures and have 

become skilled operators in the political arena, where obtaining and 

                                                           
30

 No caso africano, Pokam (2006) aponta algumas primeiras-damas que se tornaram mais populares que seus 

maridos. 
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retaining power is key – a fact much appreciated by their husbands. They 

are political actors, on the one hand through the charitable work they 

undertake that serves to humanise and soften their husband‟s image, and on 

the other, as actors directly involved in the struggle to accumulate power. 

(POKAM, 2006, p. 1)  

  

 São mulheres ativas e seu trabalho é muito apreciado por seus esposos, na medida em 

que contribui para ampliar e reter o poder, agem duplamente na política: primeiro, porque 

seus trabalhos humanitários suavizam as críticas, a imagem do marido e, depois, porque estão 

envolvidas diretamente na luta pelo poder.  

 Embora, muitas vezes, não obedeçam às diretrizes das políticas públicas de assistência 

social, educação e saúde (e nesse aspecto sofrem pesadas críticas dos opositores e dos 

profissionais), conseguem se promover e aos seus maridos. O trabalho social que prestam à 

comunidade torna-se, assim, uma atividade do mundo da política, desenvolvido para atingir 

fins políticos. As primeiras-damas atuam em pontos que se mostram frágeis na organização 

estatal e de difícil solução, como na superação da pobreza. Ao fazê-lo, tornam a gestão de 

seus maridos menos vulnerável aos ataques da oposição (POKAM, 2006).  

 O trabalho de caridade e de assistência confere visibilidade à mulher, permitindo que 

ela saia da esfera privada, articulando as dimensões, e participe de encontros políticos, atuem 

dentro dos partidos políticos, realizem seminários, promovam campanhas e ações de caráter 

diverso, articulando forças políticas. Fazem-se ouvir e logram serem vistas como estratégias 

de promoção de seus maridos. Quanto maior for a visibilidade da atividade da primeira-dama, 

mais evidente é também o seu caráter político. 

A presença da esposa benevolente, ao lado de um homem que se dedica aos temas 

mais pesados do governo, tem um forte apelo psicológico junto à comunidade e ao eleitor. 

Correspondem à imagem do pai castrador e da mãe benevolente. Não são raros os casos em 

que tais mulheres foram alcunhadas de “mãe”, “senhora”, enquanto seus esposos eram 

identificados como “pai” (POKAM, 2006). Por meio delas, e de seu trabalho, fazem o 

eleitorado chegar mais facilmente ao chefe do governo, burlando os inúmeros recursos 

burocráticos que afastam o governante do povo: 

   

The logical outcome is that charitable works, through the events organised 

in their name, allow the government to carry out its „social obligations‟. 

This might take the form of concerts, parties or sports events and they are 

all, in the end, nothing more than a new and spectacular form of politics, 

which again helps to sell a husband‟s political image at election time. 

(POKAM, 2006, p. 4) 
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O trabalho de caridade, ou filantropia, e até mesmo de anfitriã, devem parecer 

atividades despretensiosas politicamente, como a organização de eventos para arrecadar 

recursos, como bingos, festas, eventos desportivos, que servem para a promoção e como 

espaço para o político se expressar e promover-se, principalmente em época de eleições. As 

primeiras-damas adotam um tom pessoal em sua abordagem com o povo e trabalham 

exatamente com a parcela da população com menos informação e educação formal, sendo esta 

mais susceptível a manipulações. “The support of a country‟s women can, in time, be very 

valuable especially as they represent a larger percentage of the population and are reputedly 

less politically aware.” (POKAM, 2006, p. 4). 

Com base no prestígio que acumulam com seu trabalho, essas mulheres são 

valorizadas nos momentos de campanha eleitoral, quando os candidatos estão em busca do 

apoio político e votos que ampliem as chances de sucesso nas eleições. Pedem voto, posam ao 

lado de candidatos, os apoiam publicamente, estão atuando na arena política, de forma 

política e com finalidades políticas.  

Assim compreendido, o trabalho social das primeiras-damas revela-se uma arma 

política poderosa. Em primeiro lugar, porque dissimula sua natureza política com a 

proximidade do privado – esposa, cuidado, doméstico. Em segundo lugar, a proximidade com 

o eleitor cria espaços privilegiados de comunicação, baseados na afetividade, capazes de 

seduzir e convencer facilmente aqueles entre os quais a primeira-dama tem contato. Por fim, 

porque agem para obtenção e ampliação do poder político. As ações das primeiras-damas 

refletem nos maridos e são por eles capitalizadas politicamente. Ao se colocarem à serviço 

dos maridos, se tornam, em uma arena aparentemente distante da política, a extensão dos 

homens com os quais se casaram, no intuito de reforçar seu poder político. E quando, em 

momentos de disputas políticas, se colocam ao lado do marido, candidato, como casal, ficam 

evidentes as motivações políticas de seu trabalho.  

 

As mulheres, portanto, mesmo partindo da esfera privada, podem agir 

politicamente, utilizando recursos específicos, seguindo caminhos que 

cruzam os espaços públicos e privados. A dimensão política não se restringe 

exclusivamente à esfera pública, às atividades masculinas, mas está presente 

também no cotidiano que homens e mulheres vivenciam em conjunto numa 

determinada relação histórica e que interessa analisar com um enfoque 

integrador, sem pré-interpretações globalizantes, sem juízos valorativos que 

desqualificam de antemão formas diferenciadas de envolvimento político. 

(BRITO, 2001, p. 297) 
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Como se vê, novas abordagens teóricas e analíticas permitiram identificar a ação 

política feminina em lugares que antes, tendo como referencial o modelo clássico, era 

impossível. Não obstante a discussão sobre os benefícios que a ação política das mulheres 

produziu (SACCHET, 2009), essas novas perspectivas teóricas foram, aos poucos, conferindo 

visibilidade e prestígio às mulheres. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das pedras 

 

Ajuntei todas as pedras 

Que vieram sobre mim. 

Levantei uma escada muito alta 

E no ato, subi. 

Teci um tapete floreado 

E no sonho me perdi. 

Uma estrada, 

Um leito, 

Uma casa, 

Um companheiro, 

Tudo de pedra. 

Entre pedras, 

Cresceu a minha poesia 

Minha vida... 

Quebrando pedras 

E plantando flores, 

Entre pedras que me esmagavam, 

Levantei a pedra rude dos meus versos. 

 

(Cora Coralina) 



CAPÍTULO 2 

 

 

A SUBALTERNIDADE E A INVISIBILIDADE FEMININA: GÊNERO E 

ESQUECIMENTO 

 

 

De acordo com Durkheim (1974), os indivíduos se relacionam com o mundo que os 

cerca por meio das representações coletivas, ou sociais, que se constituem em categoria 

especial de conhecimento da realidade social, de saberes socialmente construídos, presentes 

no senso comum e que orientam e estruturam as ações individuais no cotidiano e no meio em 

que estes seres vivem. Em outras palavras, são visões de mundo que têm por fundamento a 

explicação da vida coletiva, são sistemas cognitivos, ou seja, conjunto de saberes carregados 

de significados acerca dos objetos que povoam o universo humano. As representações sociais 

encarnam símbolos, que dependem muito da relação conteúdo e forma para se estabelecerem. 

Embora não sejam cópias fiéis da realidade, no processo de interpretação do mundo a 

imagem, as impressões sobre o mundo e a experiência dos indivíduos assumem uma lógica 

própria na compreensão e na construção da realidade. Isso porque, se é repertório simbólico, 

é, ao mesmo tempo, processo, pois, dada a sua força sobre os indivíduos, torna-se um 

fenômeno instituinte de realidades sociais. 

Moscovici (2009, p. 28), ao analisar o tema representação social
31

, considera que “[...] 

a representação social é um corpus organizado de conhecimento e uma das atividades 

psíquicas e gerais às quais os homens tornam a realidade física e social inteligível, se inserem 

num grupo ou numa relação cotidiana”. 

Ainda que sejam construções abstratas, as representações sociais adquirem realidade 

concreta na medida em que conformam a vida social, estruturam as relações sociais e 

determinam, consequentemente, como os indivíduos pensam, sentem e julgam (DURKHEIM, 
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 “Representação social” e “representações coletivas” são sistemas cognitivos que contribuem para a formação 

do sujeito e da realidade que o cerca, quando o orienta e o ajuda a compreender e a agir no mundo. Inicialmente 

não há distinção entre os dois conceitos, pois eles surgem quando Moscovici (2009) não os toma somente como 

herança do passado, como sendo originários de estruturas sociais que transcendem aos sujeitos sociais, mais 

amplas que os indivíduos que os interiorizam. No entanto, trata-os como saberes, conhecimentos ou estruturas 

mais dinâmicas, nas quais os indivíduos, no cotidiano, interferem, reconstruindo-os e ressignificando-os e, por 

consequência, alterando a sua relação com o mundo e a realidade dada. Assim, ao contrário de Durkheim, para 

quem as representações coletivas são mais fixas e representam uma força coercitiva e exterior aos indivíduos, 

conformando-os às condutas de gerações passadas, Moscovici acredita que elas são sistemas dinâmicos dos quais 

os indivíduos participam, alterando e ressignificando seus sentidos. Ver Durkheim (1974), Queiroz (2000), 

Jodelet (2002) e Moscovici (2009). 
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1974). Segundo Jodelet (2002), a função das representações sociais, ao traduzir a realidade, é 

definir e normatizar os comportamentos dos indivíduos no meio em que vivem. É, portanto, 

por meio das representações, elaboradas socialmente, que os indivíduos compreendem o 

mundo, definem seu comportamento com o meio e com os demais atores sociais. Em função 

de seus elementos estruturais – imagem, conceito, afetividade –, as representações sociais 

assumem uma conotação afetiva, valorativa e ideológica que obedecem aos interesses e às 

necessidades do grupo (ORTNER, 1979; ROSALDO, 1979; SCOTT, 1995). 

Tanto homens como mulheres são capazes de interpretar a realidade e, intermediando 

percepções e conteúdos, comunicá-la aos demais
32

. As interpretações que criam trazem 

informações carregadas de crenças, valores e ideias, que se reportam ao conjunto das demais 

representações sociais elaboradas pelo grupo e que fazem parte da cultura. Considerada dessa 

forma, homens e mulheres interagem com os elementos cotidianos e, por meio de suas 

percepções, interpretam esses elementos, construindo representações simbólicas que orientam 

a ação social. Ambos fazem, por isso mesmo, parte dos processos que elaboram a cultura.  

Embora os indivíduos possam sempre representar, criando novos sistemas de 

conhecimentos para informar novas realidades e novos objetos com os quais se deparam, 

conteúdos de representações passados tendem a sobrepor-se ao novo, articulando repertórios 

(MOSCOVICI, 2009). No processo de articulação, as representações já existentes e novas 

percepções e conceitos fazem com que, de algum modo, nada pareça completamente novo. O 

passado se reflete sobre o presente, tornando-o familiar (MOSCOVICI, 2009). Assim, os 

conteúdos que preenchem as traduções da realidade se tornam persistentes na cultura, 

resistindo e reproduzindo estruturas e padrões de comportamento passados no presente, não 

obstante as evidências de novos fatos, objetos e alterações de antigas estruturas. Dessa forma, 

ainda que os indivíduos possam construir socialmente novas representações, os conteúdos 

passados se fazem presentes nos novos sistemas de conhecimento, oferecendo estabilidade às 

configurações sociais, mesmo diante de nova realidade. 

Não é possível precisar bem porque, no processo de construção das representações 

sociais, certos elementos que circundam o cotidiano dos seres sociais são minimizados, ou 

mesmo ignorados, enquanto outros são valorizados. Essa seleção é arbitrária, mas seus 

conteúdos, ou seus significados, se apoiam na percepção, na experiência e na cultura, como 
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 Segundo Moscovici (2009), qualquer um pode interpretar a realidade e comunicá-la aos demais, pois as 

representações sociais surgem no cotidiano de modo informal, do senso comum, na esfera consensual, permeada 

por conteúdos pré-existentes presentes na consciência coletiva. A possibilidade de qualquer um interpretar a 

realidade permite que todo indivíduo possa, frente às representações sociais, ter duplo papel, quais sejam: criar e 

estar sujeito às traduções do real.  
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afirma Mead (1969). O sexo e as diferenças biológicas – a anatomia e o funcionamento dos 

corpos de homens e mulheres – constituíram, em todas as sociedades, elementos capazes de 

preencher as representações de homens e mulheres, tornando-se elemento capaz de 

diferenciar, classificar e orientar as ações sociais.  

Como na relação homem-natureza, os seres sociais se viram capazes de, em função 

das habilidades que possuem e/ou desenvolveram ao longo do tempo, submeter essa última às 

suas necessidades e desejos, uma vez que, nas representações sociais que criam, o humano é 

sempre colocado acima da natureza, transcendendo-a. Essa percepção permitiu que as pessoas 

se concebessem separadas, por vezes opostas ao mundo natural.  

Não é arriscado, portanto, pressupor que nos esquemas mentais elaborados a partir 

dessa relação, os indivíduos utilizam, por exemplo, a noção de força e capacidade de 

subjulgar como critério para hierarquizar e classificar também os seres humanos. Assim, 

quanto maior for a associação dos atributos dados a certo indivíduo, ou grupo de pessoas, com 

os esquemas da natureza, menos prestígio social lhe será atribuído; quanto menor a sua força, 

menos poder terão. Dessa forma, a biologia serviu para classificar os diferentes seres sociais, 

etnias e sexos (MAUSS, 1935). 

 

 

 

2.1 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO FEMININO 

 

 

Para Mauss (1935), o corpo, nas mais diferentes sociedades, é um espaço a partir do 

qual os seres sociais constroem significados. São atribuídos a ele os mais diferentes valores, 

definidos pela funcionalidade e anatomia, modos específicos de ser e de se comportar. Os 

seres sociais que experimentam e criam as representações não deixam de observar sua 

anatomia, a biologia e o funcionamento dos corpos de homens e mulheres. Como todas as 

representações, estas também se mostram carregadas de crenças, noções e valores capazes de 

conformarem homens e mulheres em papéis e convenções sociais.  

Se os corpos se tornaram lócus de significação, os conteúdos que as preenchem foram 

tomados de empréstimo dos valores e conhecimentos existentes no repertório cultural, mas, 

também, dos elementos dados pela impressão resultante do contato. Assim, os indivíduos 

construíram e reconstruíram informações acerca dos seres humanos e utilizaram, 

preferencialmente, sistemas binários – frio/quente, forte/fraco, úmido/seco, interno/externo, 
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natureza/cultura, fêmea/macho. Com base nessas noções que explicavam o corpo, e segundo 

as necessidades e os interesses de cada tempo e sociedade, homens e mulheres passaram por 

uma hierarquização social e tiveram, assim, definidos seus papéis e lugares no seio das 

relações sociais.  

As mulheres, com base na biologia e no que era visível de seus corpos, tiveram, em 

suas representações sociais, conteúdos que as colocavam mais próximas aos processos 

reprodutivos da vida humana. Encontraram-se, portanto, mais próximas da natureza que os 

homens (ORTNER, 1979; ROSALDO, 1979; MAUSS, 1935). As glândulas mamárias 

desenvolvidas, os seios que jorram leite, a amamentação, o útero e suas excreções, a gestação, 

o parto, a dor do parto, todos esses sinais, evidentes aos olhos de quem os vê e os 

experimenta, contribuíram para representar as mulheres e o feminino. A proximidade com a 

natureza, dada pela biologia, foi inevitável e, consequentemente, manteve a mulher presa aos 

esquemas da reprodução humana e mais diretamente associadas à natureza que os homens. 

Segundo Beauvoir (1997), a biologia colocou o corpo da mulher, em grande parte de sua vida, 

envolvida com os processos da reprodução, tornando notória a sua animalidade
33

. A essência 

da mulher enraizou-se, inevitavelmente, de forma persistente, na biologia
34

. 

Se em todas as sociedades a atividade humana transcendeu à natureza e sobrepôs os 

seres humanos ao natural, reafirmou também, por consequência, o binário ação humana-

natureza, ou cultura-natureza, e os tratou, a partir dessa compreensão, como separados, 

opostos e hierarquizados, como descrito anteriormente. Obedecendo, então, aos esquemas 

mentais de representação dessa relação, e por extensão, se as mulheres ficaram mais próximas 

da natureza que os homens, encontraram-se, esquematicamente, separadas, por vezes opostas 

e inferiorizadas em relação a eles. As mulheres foram colocadas, então, no imaginário 

coletivo, em uma posição periférica, ou melhor, secundária em relação aos homens no mundo 

da cultura – espaço da instituição, da vida material e da definição do masculino. 

Os homens, por outro lado, com uma anatomia e uma biologia que os mantinham 

distantes dos esquemas reprodutores da vida, foram definidos segundo outros elementos, 
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 O surgimento das pílulas anticoncepcionais hormonais, a partir da década de 1950, redefiniu seu papel na 

sociedade à medida que ofereceu às mulheres mais liberdade frente aos esquemas reprodutivos que as 

mantinham presas à natureza. Embora antes desse advento as mulheres lançassem mão de outros métodos 

anticonceptivos, foram os anticoncepcionais que lhes ofereceram mais liberdade para planejar sua vida 

reprodutiva e, por consequência, sua vida social. Além disso, ofereceu às mulheres a possibilidade de separar 

sexo e reprodução. Passadas várias gerações da descoberta e da introdução do método contraceptivo, seu acesso 

faz parte dos direitos básicos do cidadão, se constituindo no que se convencionou chamar de “direitos 

reprodutivos”. Tais direitos buscam assegurar, tanto para mulheres, como para os homens, segundo o Ministério 

da Saúde, o direito de ter, ou não, filhos e filhas. 
34

 Beauvoir (1997) chega a sugerir que o corpo se converte, para a mulher, em prisão sobre o mundo. 
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sendo seu universo o mundo das coisas materiais, da força e da ação que transforma a 

natureza, imprimindo nela sua vontade, domando-a conforme sua necessidade. Os conteúdos 

de sua representação social foram tomados de empréstimo desse universo e sua essência foi 

baseada no mundo que construíram à sua volta. Pela associação ao cultural e obedecendo os 

esquemas binários que orientam a representação social, o homem foi então, em função da 

distância dos processos reprodutores da vida e em consequência do modo como concebia e se 

relacionava com a natureza, considerado oposto à mulher e hierarquicamente superior a ela.  

Os homens têm, assim, sua essência baseada na cultura, no universo humanamente 

criado (ORTNER, 1979). Nesse espaço, ficam à vontade para representar, nomear, classificar, 

hierarquizar. E representaram a si mesmos como seres sociais ligados à cultura – material, 

racional, pragmático – enquanto as mulheres, embora seres sociais, são de outra tessitura, 

estão mais próximas à natureza e vinculadas a atividades como cuidado, afetividade, 

instabilidade emocional. Ficaram assim, essencializadas pela biologia de seus corpos, 

enclausuradas à espécie. 

As mulheres, nas mais diferentes sociedade e tempos, se viram, então, presas à tarefa 

de cuidar da reprodução da vida. O cuidado com as fragilidades da cria humana em seus 

primeiros meses de vida, especialmente com o aleitamento, limitou a capacidade de ação e 

atuação das mulheres na vida coletiva, mantendo-as reclusas à esfera doméstica. Sem 

participar completamente da construção do mundo material, dependeram, inevitavelmente, 

para prover a sua própria sobrevivência e a de sua cria, ainda que durante algum(ns) 

período(s) de sua existência, daqueles que participam mais ativamente da construção do 

mundo material: os homens. Dessa forma, se a tarefa com o cuidado foi mais facilmente 

atribuída às mulheres em função mesmo de sua biologia
35

, redundando em dependência, isso 

também lhes impediu de participar ativamente, em pé de igualdade, da construção do mundo 

material e da nomeação desse mundo. A condição de dependentes e menos ativas pode tê-las 

levado a corroborar, mais facilmente, com as representações sociais elaboradas sobre a 

sociedade, o feminino e a concordar com as informações que determinavam o lugar e o papel 

da mulher na sociedade. E, assim, 

 

[...] à medida em que os homens, em suas relações institucionalizadas da 

família, política e assim por diante, definem a ordem pública, as mulheres 

são seu oposto. [...] as mulheres são simplesmente mulheres e suas 

atividades, interesses e diferenças recebem somente comentário 

idiossincrático. (ROSALDO, 1979, p. 48) 

                                                           
35

 É da mulher, e não do homem, que sai o alimento necessário à sobrevivência do filhote humano, então é ela 

quem pode e deve cuidar da sobrevivência dele. 
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Embora tenham sido essencializadas pela biologia, as mulheres não puderam ser 

colocadas de todo lá, pois, assim como os homens, participavam da vida coletiva, 

interpretando o mundo e os objetos que o permeiam, construindo também o universo material 

e cultural que abarca todos os seres sociais. Faziam, sem qualquer sombra de dúvida, assim 

como os homens, parte da cultura (ORTNER, 1979). Elas, então, a partir dessa perspectiva, 

não são somente seres nominados pelo processo de representação do real, mas são também 

criadoras das interpretações sociais. Fazem parte da cultura e, como tal, também criam 

representações sociais, interpretando e construindo, junto com os homens, a realidade. As 

representações que criam obedecem ao mesmo processo geral de tradução e produção social, 

qual seja, a articulação entre imagem e conteúdo. 

Com base nessa ideia de que homens e mulheres são tanto sujeitos como criadores das 

representações sociais, é de se supor que mulheres e homens concordaram sobre os conteúdos 

que preencheram as representações sociais dos diferentes sexos. Pactuaram, então, em virtude 

da anatomia e da biologia, que elas estavam mais próximas da natureza que os homens
36

, 

contribuindo, assim, para a essencialização biológica do feminino. 

A associação à natureza – leite, ciclo menstrual, gestação e parto – produziu, no 

entanto, interdições e desprestígio sociais que reforçaram a limitação da mulher à vida 

doméstica e familiar, conferindo-lhe desprestígio e subalternidade em relação àqueles que 

estavam mais próximos ao universo da cultura. Mas seria a biologia o cerne da desigualdade e 

da subalternidade entre os sexos? 
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 Para Ortner (1979), bem como para Mead (1969), essa proximidade maior das mulheres à natureza, em 

comparação com os homens, nas representações sociais da mulher é um elemento presente em todas as 

sociedades, nas quais as mulheres se encontraram subordinadas e inferiorizadas em relação aos homens. Ainda 

que ocupassem posições de comando, o que poderia lhes render prestígio social, a sua função, contrariando as 

expectativas, não lhes conferiu status, prestígio.  
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2.2 A SUBALTERNIDADE FEMININA 

 

 

Na teoria sociológica de gênero, como também em alguns registros antropológicos, a 

subalternidade feminina é traço comum a todas as culturas, se constituindo em um dado 

pancultural. Apontar os elementos que conferem ao feminino esse reduzido status social foi o 

desafio a que se propuseram diferentes pesquisadores, como Mead (1969), Spivac (2010), 

Ortner (1979), Corrêa (1995), Pateman (1993), Rosaldo (1979), entre outros. A primeira 

explicação para a subalternidade feminina está, segundo Ortner (1979), na proximidade da 

mulher aos esquemas da natureza, porém, a ideia da qual partiram foi a de que o corpo 

somente não era suficiente para produzir a subalternidade da mulher como fenômeno 

pancultural, era necessário, assim, que outros elementos fossem depositados sobre ele, de 

modo a legitimar a subalternidade. 

Assim, embora, anteriormente, já tenham sido apresentados os elementos que 

cimentaram o desprestígio feminino e as desigualdades entre homens e mulheres, resta ainda 

demonstrar como, ao longo do tempo, e em diferentes culturas, foi construída e reconstruída a 

sua subalternidade
37

.  

Se a subalternidade não pode apoiar-se somente na ideia de que as mulheres são por 

natureza seres inferiores, ela muito menos pode assentar-se na noção de que os papéis sociais 

que elas desempenham têm pouca importância na estrutura social, pois até mesmo quando 

elas assumem funções e papéis estruturalmente relevantes e que, em outras sociedades, são 

próprias aos homens e lhes conferem notoriedade, ainda assim as mulheres permanecem sem 

prestígio e a função, em decorrência de sua presença, apresenta também desprestígio social
38

. 
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 O sentido da subalternidade utilizado neste trabalho é o mesmo utilizado por Spivak (2010) para indicar a 

condição das mulheres que não podem falar, não podem se representar, nem tampouco ser completamente donas 

de seus destinos. Subalterno é, então, a condição de pessoa ou grupos subordinados a outra pessoa ou grupos 

sociais em virtude de seu status social. A existência do subalterno pressupõe, em oposição, outra categoria, que 

seja hegemônica e incapaz de falar por ela e representá-la fielmente. A subalternidade indica exclusão e a 

marginalidade ausência de prestígio e poder, que implicam na invisibilidade do subalterno. Invisível, o sujeito 

subalterno vive às margens do poder político, das estruturas hegemônicas do poder, carece sempre de 

representação. No entanto, como sua condição não encontra referências na estrutura de pensamento dominante, 

sua representante nunca chega a dar-lhe voz e, portanto, representatividade. Ao contrário, reafirma sua condição 

de subalterno. O subalterno tem um lugar específico na rede de relações sociais e é desse lugar que é dado a 

conhecer o seu status. As mulheres são subalternas, independente de cor, classe social ou origem, em virtude de 

seu status, em todos os lugares não puderam se representar, não tiveram voz e mesmo quando lhe deram voz 

reafirmaram sua condição de subalternidade em virtude da inexistência de equivalentes no pensamento 

hegemônico. Para mais informações, ver Spivak (2010) e Nolasco (2010). 
38

 Mead (1969) ilustra muito bem esse aspecto em suas pesquisas entre os povos da Nova Guiné. Em certas 

sociedades as mulheres chegam a ocupar posições de comando, assumindo funções de liderança, as mesmas 

funções que em outras comunidades são exclusivas aos homens. Nas situações em que estes assumiam posição 

de comando, suas funções e papéis sociais ofereciam a eles prestígio. Com as mulheres isso se dava de forma 
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Ao contrário de que se poderia supor, elas permaneceram, nesse contexto, inferiorizadas 

frente ao grupo masculino. Dessa forma, o desprestígio e a desvalorização do feminino não se 

fundam na função ou nos papéis que homens e mulheres desempenham. O cerne da 

desigualdade está em ser homem e ser mulher.  

O baixo prestígio social feminino e sua subalternidade são construídos socialmente, 

nesses termos: 

 

Throughout her childhood the little girl suffered bullying and curtailment of 

activity; but none the less she felt herself to be an autonomous individual. In 

her relations with family and friends, in her schoolwork and her games, she 

seemed at the time a transcendent being: her future passivity was only a 

dream. With puberty, the future not only approaches: it takes residence in 

her body; it assumes the most concrete reality. It retains the fateful quality 

it has always had. While the adolescent boy makes his way actively towards 

adulthood, the young girl awaits the opening if this new, unforeseeable 

period, the plot of which henceforth is woven and towards which time is 

bearing her. […] Her youth is consumed in waiting, more or less disguised. 

She is awaiting Man. (BEAUVOIR, 1997, p. 351) 

 

 Diferente dos homens, que constroem sua identidade na ação e de forma independente, 

as mulheres, ao contrário, devem aguardar até que seus corpos estejam maduros para definir, 

na relação com os homens, sua identidade. E embora o corpo, como já foi dito anteriormente, 

seja um lócus da subalternidade da mulher, é necessário compreender como isso se estrutura 

socialmente, já que as diferenças entre os corpos sempre existiram e existirão (homens baixos, 

homens magros, mulheres obesas, mulheres altas). As possibilidades para a compreensão de 

tal fenômeno podem surgir da análise crítica do sistema de parentesco e do contrato de 

casamento.  

Segundo Rubin (1975), em todas as sociedades coisas são trocadas e as trocas têm 

uma importante função social: criar laços de amizade, reduzir animosidades, traçar planos 

futuros, entre outras. Entretanto, desde a proibição do incesto, as mulheres do grupo familiar 

passaram a ser objetos das trocas organizadas pelos machos, conforme estudos etnográficos 

de Levi-Strauss e também de Mauss, apresentados em Rubin (1975), sobre o sistema de 

parentesco e de trocas. Com base nesses levantamentos, afirma Rubin (1975, p. 173-174): 

 

                                                                                                                                                                                     
contrária, quando elas ocupavam posição de comando dentro do grupo, sua função e seu papel social não 

gozavam de qualquer prestígio, permanecendo inferiorizados quando era de se supor que viessem a gozar do 

mesmo prestígio que os papéis e as funções masculinas. Mas não foi isso que se registrou. Mead (1969) 

observou que mesmo em posição de liderança, ou função estruturalmente importante para a organização e 

manutenção da rede de relações sociais, o papel e as funções das mulheres eram minimizadas e elas se 

encontravam, mesmo assim, em posição de subalternidade. Para mais informação, ver Mead (1969). 
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The result of a gift of women is more profound than the result of other gift 

transactions, because the relationship thus established is not just one 

reciprocity, but one of kinship. The exchange partners have become affines, 

and their descendents will be related by blood […]. […] As is the case with 

other gift giving, marriages are not always so simply activities to make 

peace. Nevertheless, in a general sense the argument is that the taboo on 

incest results in a wide network of themselves or to their male kin. In this 

sense, the exchange of women is a profound perception of a system in which 

women do not have full rights to themselves. 

 

Embora o objeto da troca sejam as mulheres, são os homens que a promovem e dela se 

beneficiam, estabelecendo, inclusive, as bases do acordo, já que, na divisão sexual do 

trabalho, são os homens, principalmente, os responsáveis pelo mundo da cultura. Como 

parceiros da troca, eles estabelecem vínculos sociais durante essa ação, tecendo redes de 

relações sociais, econômicas e políticas que atendem aos seus diferentes interesses. São eles, 

portanto, que se beneficiam, pois, como sujeitos da troca, se tornam, por consequência, 

hegemônicos na organização da vida social
39

.  

O sistema de parentesco estrutura, então, relações sociais, ordena grupos e pessoas. 

Atuando desse modo, submete uns aos outros, gera direitos de alguns sobre os demais, e, por 

conseguinte, confere o direito de propriedade ao macho da família, do clã, sobre as crianças e 

as mulheres
40

. O sistema de parentesco pode ser opressor para homens e mulheres, mas o é, 

sobretudo, com as mulheres, quando as subordinam aos seus interesses e à sua economia, e, 

maiormente, aos interesses masculinos. Do processo de troca, as mulheres não participam, 

não expressam seus desejos ou se fazem representar. Elas são mantidas ausentes e em 

silêncio. É nesse tipo de relação que os homens legitimam, socialmente, a subalternidade 

feminina. Conforme afirma Rubin (1975, p. 174): 

 

If it is women who are being transacted, then it is the men who give and take 

them who are linked, the woman being a conduit of a relationship rather 

than a partner to it. The exchange of women does not necessarily imply that 

women are objectified, in the modern sense, since objects in the primitive 

world are imbued with highly personal qualities. But it does imply a 

distinction between gift and giver. If women are the gifts, then it is men who 

are the exchange partners. […] The relations of such a system are such that 
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 É claro que os homens também foram e são trocados, mas nunca o são na condição simples de homem. O 

valor que assumem no momento da troca é simbolicamente maior. As mulheres, ao contrário, pelo desprestígio 

que gozam, podem ser trocadas sob qualquer condição, por qualquer objeto que desperte o interesse dos 

protagonistas das trocas, mas também em virtude de serem simplesmente mulheres. Para mais informações, ver 

Rubin (1975). 
40

 Se a biologia já tinha limitado as mulheres ao doméstico e as colocado em posição de dependência e 

desigualdade frente aos homens, o sistema de parentesco e a interdição ao incesto conferiram ao macho, que 

alimenta e cuida das mulheres, o direito de traficá-las conforme seus interesses, baseado no sentimento de 

propriedade que nutrem. 
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women are in no position to realize the benefits of their own circulation. As 

long as the relations specify that men exchange women, it is men who are the 

beneficiaries of the product of such exchanges – social organization.  

 

 Como se vê, no parentesco as mulheres foram objetivadas e, como tal, subordinadas 

aos mais diferentes interesses dos homens chefes da família e do grupo. Embora fossem 

objeto das trocas, não podiam se manifestar ou delas participarem, tampouco usufruir dos 

ganhos obtidos por aqueles que as trocavam. Todos os benefícios e ganhos são colhidos pelo 

homem que troca, inclusive o status de macho dominante e a reafirmação de seu lugar na 

estrutura social. A dinâmica da organização do sistema de parentesco, nas diferentes 

sociedades, até na mais alta modernidade, subalternizaram as mulheres aos interesses sociais e 

políticos masculinos. 

Rosaldo (1979) também concorda que a subalternidade feminina é uma construção 

social e não biológica e aponta quando ela ocorre. Ela assevera que, em um determinado 

momento da vida, os meninos são arrancados do seio da esfera doméstica – espaço da 

afetividade e da vida privada – para assumir seu lugar e seu status no mundo masculino e na 

esfera pública – espaço da instituição, da racionalidade e da objetividade. É nesse momento 

que os homens, nascidos das mulheres e por elas alimentados, são levados a se tornar, no 

futuro, os reprodutores das desigualdades entre os sexos. Assim, se o status de mulher é 

atribuído à proximidade com a mãe, de um modo geral seguindo seus passos, para o homem é 

diferente. Ele conquista seu status no mundo masculino quando 

 

[...] é arrancado da esfera doméstica onde passou sua infância, por meio de 

uma série de rituais ou iniciações que o ensinaram a recear e desprezar o 

mundo de sua mãe e a procurar sua virilidade fora do lar. Uma mulher torna-

se mulher ao seguir os passos de sua mãe, enquanto na experiência 

masculina é necessário haver esta quebra. (idem, p. 45)  

 

  Assim, o status masculino é construído em um ambiente fora e em oposição ao 

doméstico, deve ser conquistado para si e frente ao grupo masculino. A condição de homem 

adulto confere ao antigo menino poder formal e autoridade para atuar no mundo, enquanto as 

mulheres, permanecendo reclusas no ambiente doméstico, só alcançaram respeito e status por 

meio de relações formais e familiares que estabelecerem ao longo da vida com os homens.

 O status desfrutado pelas mulheres varia conforme o grau de diferenciação que os 

indivíduos estabelecem entre as esferas públicas. Diante disso, é possível supor que o poder 

das mulheres aumentaria nas sociedades em que elas pudessem transitar com mais, ou total, 
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liberdade no universo de circulação também masculina. Seu status também decorreria das 

relações sociais formais que estabelecem (ROSALDO, 1979).   

Para Pateman (1993), a subalternidade das mulheres na sociedade burguesa moderna 

se deve ao contrato de casamento. Não obstante o caráter universalista dos ideais de igualdade 

e liberdade do discurso liberal, a subalternidade da mulher nesta sociedade se manteve por 

essa convenção. Com ele, as antigas estruturas se reproduziram e os homens continuaram 

tendo supremacia sobre as mulheres. Mesmo Stuart Mill (2006), teórico clássico do 

liberalismo, reconhecia a contradição nele presente, que permitia que a mulher fosse 

convertida em propriedade dos homens e explorada em sua força de trabalho (PATEMAN, 

1993; DOMINGUES, 2008; CAVACO, 2010). Na condição análoga à de escrava, se viu 

impossibilitada de alcançar a liberdade como os outros trabalhadores domésticos e foi, assim, 

mantida no ambiente onde os demais trabalhadores de caráter doméstico se encontraram até 

então. Desse modo, não é somente o parentesco que estrutura a submissão feminina, mas 

também o contrato de casamento, ele mesmo parte de um contrato civil (MILL, 2006; 

PATEMAN, 1993). 

Limitadas ao privado pelo contrato de casamento, as mulheres foram impedidas, pelos 

valores e práticas sociais, de atuarem na esfera pública. Assim como todos aqueles que 

experimentam tal impedimento, se viram, segundo Arendt (1983), privadas da interação com 

outros seres sociais, bem como da atividade comunicacional na qual os diferentes indivíduos 

podem expressar as mais diversas opiniões
41

. Como não lhes era permitido interagir, 

tampouco podiam ser vistas e ouvidas, perderam, assim, a capacidade humana de agir 

politicamente. Viram-se subsumidas na identidade de um cidadão corporificado, participante 

da sociedade política e civil: indivíduo do sexo masculino – esposo, pai, irmão. Sua ação 

política, então, ocorrerá por meio dele.  

Por intermédio do contrato de casamento, adotaram o nome de seus maridos e, “ao ser 

assim renomeadas essas mulheres se tornam então esposas, e passam a ser assim também 

consideradas pelos outros” (CORRÊA, 1995, p. 114). Perdiam visibilidade porque se 

mantinham na sombra da figura masculina mais próxima, sendo, pois, reconhecidas 

socialmente pela identidade masculina às quais estavam ligadas no quadro geral
42

. Na 
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 Abreu (2002), ao descrever a condição feminina em Goiás, ressalta a submissão das mulheres goianas ao 

ambiente doméstico, principalmente ao universo masculino. As mulheres, nessa condição, estão submetidas aos 

esposos, pais e irmãos e têm suas ações limitadas à esfera privada e ao ambiente religioso. 
42

 Ao longo do séc. XX, em vários países, as mulheres foram desobrigadas de adotar o sobrenome dos maridos. 

No Brasil, a partir do Código Civil de 2002, Lei 10.406, tanto homens quanto mulheres, caso queiram, podem, 

no contrato de matrimônio, acrescer aos seus nomes de solteiro o sobrenome do cônjuge. A primeira mudança 

nesse sentido ocorreu quando a Lei do Divórcio, Lei 6.515/1977, permitiu às mulheres optarem por adotar, ou 
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condição de casadas, as mulheres perdiam, consequentemente, grande parte da identidade de 

que eram portadoras. O renome limitou, de modo considerável, as chances de manter uma 

identidade social própria (CORRÊA, 1995). 

O renome reafirmava o direito de propriedade no mesmo instante em que, no ato do 

contrato de casamento, criva impedimentos para que as mulheres gozassem da condição de 

cidadãs, descorporificando-as dessa condição, pois dissolvia a sua identidade na identidade 

masculina que lhe dá nome. Assim, a sociedade contratualista, não obstante seus ideais 

universais de igualdade, não alterou a condição de subalternidade e nem de escravidão das 

mulheres, pois as mantiveram, pelo contrato de casamento, fora da esfera pública, da 

sociedade civil, na qual somente os cidadãos, homens livres e proprietários, podiam circular e 

participar livremente (PATEMAN, 1993). 

 

 

2.3 AS VOZES AUTORIZADAS
43

 NA SUBALTERNIDADE DAS MULHERES  

 

 

 Carol Gilligan (1982) denunciou que pesquisadores com reconhecida autoridade no 

campo das ciências contribuíram, com suas conclusões, para reforçar a ideia de erro, falta ou 

inabilidade das mulheres. Isso porque suas investigações sempre tomaram como objeto de 

pesquisa o corpo e o comportamento de meninos e homens e, ao generalizar suas conclusões, 

obtidas a partir desse universo, para todos os seres humanos, consideraram a diferença no 

corpo, no comportamento e na percepção das mulheres como desvio, discrepância, falha, erro. 

Assim, antes da concluir este capítulo, mesmo correndo o risco de parecer repetitivo, será 

lembrado o impacto que as ideias desses pesquisadores tiveram sobre o status das mulheres ao 

divulgarem, para toda a sociedade, suas conclusões. As noções de incapacidade, instabilidade 

e fraqueza moral que revestiram o feminino, cuidaram, ao longo de vários séculos e nas 

diferentes estruturas de conhecimento, de nomear o homem como o fundamento da 

racionalidade humana. 

Os gregos, por exemplo, povos dos quais as sociedades ocidentais são herdeiras, 

representaram a mulher a partir dos esquemas reprodutivos e o feminino apareceu sempre 

                                                                                                                                                                                     
não, o sobrenome de seus cônjuges. Porém, os homens só podiam fazê-lo com autorização judicial. Essas 

conquistas são resultado das discussões sobre subalternidade e identidade feminina, produzidas no âmbito do 

movimento das mulheres. 
43

 Este trabalho considera “vozes autorizadas” os pesquisadores com reconhecida autoridade intelectual na 

comunidade científica e no seio da sociedade, nos termos apresentados por Gilligan (1982). 
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subordinado aos homens e, por consequência, invisível na polis. O conteúdo fundante da 

representação social de homens e mulheres provinha do discurso de Hipócrates e de 

Aristóteles, para quem os corpos das mulheres eram frios, úmidos e fracos, enquanto os 

corpos dos homens eram quentes, secos e fortes. É interessante notar que no discurso médico 

grego a ideia de força preenche os conteúdos associados à masculinidade, enquanto as de 

fraqueza se manifestam na representação do feminino. 

Aristóteles (2007), que exerceu influência na formação do pensamento moderno, 

traçou a diferença entre machos e fêmeas, comparando os corpos e estabelecendo, 

concomitante a isso, hierarquias entre homens e mulheres a partir da ideia de seco e úmido, 

forte e fraco. Ao fazê-lo, associa tais noções às habilidades humanas – dominante/ submisso, 

receptivo/gerador, forte/fraco. As analogias em seu tratado sobre os animais reafirmam, pelas 

ideias binárias, a inferioridade da mulher. Para o filósofo, todos os corpos são masculinos, 

sendo o feminino uma variação, consequência de uma deformação, daquele modelo. Uma 

deformação é, portanto, o elemento responsável pela produção das características do 

feminino: fragilidade, umidade, instabilidade. Assim, na visão racional dos gregos, as 

mulheres, comparadas aos homens, sugerem erro, inferioridade, fraqueza, fragilidade, 

carência de controle e de domínio masculino (FERREIRA, s/d; FONSECA, 2010).  

Na sociedade medieval, coube aos clérigos e teólogos a tradução da mulher ao povo. 

Elas foram, então, explicadas como seres ardis, de índole duvidosa e portadoras de forças 

demoníacas. Fracas e sujeitas às influências nefastas, elas deveriam ser mantidas sob o 

controle de um homem, ser dotado de virtudes (DELUMEAU, 1989; FONSECA, 2010). A 

mulher, por extensão à figura de Eva, era a mãe do pecado, insensata, inconstante, ignorante, 

insaciável, entre outros adjetivos. A biologia em seus corpos – gestação e menstruação e sua 

sexualidade incontrolável – era vista como sinal do mal, capaz de arrastar a humanidade para 

calamidades terríveis e para o fim do mundo. O mito cristão da criação do mundo, que 

informou que primeiro vieram os homens e depois, de uma de suas costelas, criou-se a 

mulher, foi capaz, também, de depositar mais camadas de significados à ideia de 

subalternidade feminina, reforçando posição secundária e reduzindo seu status 

(DELUMEAU, 1989).  

O discurso médico, assim como o dos juristas da Idade Média ao século XIX, se uniu 

aos dos teólogos para reafirmar a inferioridade física e moral das mulheres. Elas foram 

explicadas como instáveis, inconstantes e incapazes de guardar segredo. Seria, portanto 

desaconselhável, segundo Delumeau (1989), que elas ascendessem ao poder ou ocupassem a 

posição de um juiz, por exemplo. Como seres incapazes de ocupar uma função na cidade, ou 
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na comunidade, melhor mantê-las nas funções para as quais foram criadas: cuidar da casa, da 

família e dos filhos. A sociedade moderna não superou esse tipo de concepção. Com exceção 

de Stuart Mill (2006; CAVACO, 2010; OLIVEIRA, 2013) e, em menor medida, de 

Montesquieu (2000), os teóricos políticos do liberalismo, como Thomas Hobbes (1991), John 

Locke (1994) e Jean-Jacques Rousseau (2004), reafirmam a incapacidade das mulheres para a 

vida política e a racionalidade e, assim, as mantiveram limitadas à esfera privada. 

Ao final do século XIX e início do século XX, pesquisadores como Sigmund Freud 

(apud GILLIGAN, 1982), embasados no método científico e explicando o desenvolvimento 

psicossocial dos humanos, tomam a dependência afetiva das meninas em relação às mães 

como um sinal de fragilidade, vulnerabilidade e incapacidade de tomar decisões e direção. 

Revelaram, com isso, não obstante novos métodos de investigação, que a visão androcêntrica 

de mundo persistia e se reproduzia pelo discurso científico, reafirmando, em outras bases de 

conhecimento, que o feminino é falho, incapaz, irracional e apresenta erros (GILLIGAN, 

1982). 

De onde quer que se tomem os referenciais – clássico, medieval ou moderno – os 

homens preservaram a supremacia sobre a família, a comunidade e as instituições por eles 

governadas. Vozes autorizadas legitimaram visões de mundo masculinas e contribuíram para 

perpetuar o controle dos homens sobre as mulheres. É de se supor, portanto, que os inúmeros 

processos mentais – como aquele que cuidou de aproximar a mulher da natureza; o da 

biologia e os esquemas reprodutivos de seus corpos, fundamentos de sua falta de prestígio, em 

qualquer tempo e lugar. bem como o seu tráfico na condição de mulher; ou o contrato de 

casamento e a sua exclusão da esfera pública – são os elementos que tornaram as mulheres 

subalternas, silenciadas, suplementadoras
44

. Essas práticas ajudam a compreender e explicar 

porque sobre certos personagens pairem somente rastros, indícios, e a entender porque, em 

meio à memória oficial, alguns personagens e acontecimentos foram silenciados.  

 

 

  

                                                           
44

 Ver Corrêa (1995). 
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2.4 GÊNERO E MEMÓRIA: SUBALTERNIDADE E ESQUECIMENTO 

 

 

Um fato recorrente em diversos contextos sociais, conforme mencionado 

anteriormente, é a tendência ao esquecimento de certos personagens
45

 e a seleção daqueles 

que devem ser lembrados, cuja história, se acredita, merece ser narrada. Esse esquecimento e 

essa lembrança não são casuais, ocorrem na “presença de embates políticos, permeando a 

constituição das narrativas, permeando a lembrança e o esquecimento” (KOFES, 2001, p. 12). 

Assim, a ausência de registros leva a crer que lugares, acontecimentos e pessoas não 

existiram, ou não tiveram qualquer tipo participação nos fatos narrados, sendo, portanto, por 

consequência do silêncio que os envolve, tomados como secundários nos acontecimentos.  

Essa tendência
46

 se valorizou e registrou, ao longo do tempo, fatos e acontecimentos a 

partir da perspectiva dos atores portadores de certos recursos de poder e prestígio socialmente 

reconhecidos, bem como privou as futuras gerações de relatos significativos sobre certos 

grupos sociais, deixando, por vezes, dúvidas sobre alguns personagens. Ainda, por selecionar 

e evidenciar os pontos aos quais os indivíduos se ligavam às ações gerais de um dado quadro 

de referência, os pesquisadores mantiveram silêncio sobre fatos, lugares e personagens 

capazes de tornar mais claros os processos sociais com que os indivíduos se ligam ao geral. 

Ao narrar as experiências sociais a partir dos aspectos hegemônicos nos contextos das 

relações sociais, reafirmaram poderes, ideias e valores (BENJAMIN, 1985; HUNT, 1992; 

SCHWOB, 1997). Tomada dessa forma, as ciências sociais deram visibilidade a certos fatos, 

pessoas e lugares, mas deixaram outros no esquecimento, sem voz e sem escuta. Produziram 

também, por vezes, distorções ao interpretar, a partir de uma visão de mundo dominante, as 

experiências dos demais grupos sociais
47

.  

Os trabalhadores, alguns grupos étnicos e as mulheres constituíram, por excelência, os 

excluídos da história, tomada como memória oficial, tiveram sua ação excluída nos contextos 
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 Entre os pesquisadores, principalmente os biógrafos, verifica-se uma tendência de supor que somente “a vida 

dos grandes homens podia nos interessar” (SCHWOB, 1997, p. 23). 
46

 Hunt (1992), ao tratar das influências dos paradigmas marxistas e dos “Annales” na história, chama a atenção 

para o fato de a historiografia tradicional basear-se em pesquisa de fontes oficiais e centrar-se na narrativa de 

líderes políticos, negligenciando “a história vinda de baixo”. Benjamin (1985), influenciado pelo referencial 

materialista, apontará o historicismo como a corrente teórico metodológica que se atem às experiências dos 

vencedores, fazendo de seus feitos uma série linear de eventos espetaculares. 
47

 As tentativas do pesquisador de dar voz, e, consequentemente, visibilidade aos subalternos redundaram, 

segundo Spivak (2010), algumas vezes, na reprodução de interpretações distorcidas e na reprodução da lógica 

hegemônica, pois, no lugar de criar espaços para que eles falassem por si, outros se expressaram por essas 

categorias a partir de sua posição cultural e conceitual hegemônica. Mantiveram-na silenciadas e contribuíram 

para construção e reafirmação de interpretações errôneas de suas experiências. 
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narrados, ficando subsumidos, sem voz ou visibilidade. Vattimo (1996, p. XV), ao apontar o 

fim das grandes narrativas na modernidade, chama a atenção para o fato de que a história nada 

mais é do que uma “estória”, uma narrativa matizada por ideologias, administrada pelos 

vencedores, “que conservam apenas o que se coaduna com a imagem que dela fazem para 

legitimar seu poder”. A história, a etnografia e a sociologia tenderam, a partir dessa 

perspectiva denominada historicista, a relegar certos personagens ao silêncio e à posição 

secundária no quadro histórico em que viveram e atuaram (CORRÊA, 1995), silenciando 

diversas experiências e limitando as fontes para a “reconstrução do passado na consciência e 

no imaginário coletivo” (VATTIMO, 1996, p. XV). 

Não obstante tal tendência, a ciência, especialmente nos anos mais recentes, têm 

buscado outras abordagens metodológicas que permitam superar as questões colocadas pela 

ciência positivista
48

. Os argumentos para tanto é que não há uma história, mas várias histórias. 

Halbwachs (1990) e Pollak (1990), por exemplo, oferecem novas possibilidades para 

interpretar as experiências dos indivíduos no passado ao declararem que existem várias 

memórias coletivas e que todas elas tratam dos eventos vividos pelos indivíduos enquanto 

membros de um grupo social. São, portanto, muitas as memórias e todas elas, pela dimensão 

social que têm, podem levar à reconstrução dos quadros históricos, cada uma delas com uma 

percepção diferente acerca de uma mesma experiência. Por isso, rememorar pode levar à 

reconstrução do passado, mas também trazer para o presente exatamente aquilo/aqueles que 

“os enquadradores de uma memória coletiva, em um nível mais global, se esforçam por 

minimizar ou eliminar” (POLLAK, 1989, p.12). 

 

A história não é todo o passado, mas também não é tudo aquilo que resta do 

passado. Ou, se o quisermos, ao lado de uma história escrita, há uma viva que 

se perpetua ou se renova através do tempo e onde é possível encontrar um 

grande número dessas correntes antigas que haviam desaparecido somente na 

aparência. (HALBWACHS, 1990, p. 67) 

 

Essa memória esquecida ou minimizada, à qual Pollak (1989) chamou de memória 

subterrânea, se refere às percepções que os grupos marginalizados compartilham sobre 

acontecimentos, pessoas e lugares habilitados pela história oficial
49

, ou, ainda, aos 
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 A tendência positivista – não obstante sua preocupação com a legitimidade, com o dado, com as fontes – se 

manifesta, segundo Benjamin (1985), no historicismo, cuja narrativa prioriza, inclusive pelo volume de 

documentos, monumentos e demais provas que preservam a experiência dos vencedores. Sua noção de tempo 

linear narra os fatos como espetáculo sob o discurso da neutralidade e objetividade das fontes e do narrador. 
49

 Ricoeur (2007, p. 455) usou o termo “história oficial” para indicar a „‟história autorizada, imposta, celebrada, 

comemorada”. Pollak (1989, p. 11) também usou o termo “história oficial” para indicar uma “memória 

enquadrada”, diferente da história oral. Ademais, fez uso do termo “memória oficial” (idem, p. 2), de caráter 
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acontecimentos, pessoas e lugares silenciados na história oficial. O fato de a lembrança desses 

eventos resistir ao tempo e se arrastar até o presente, especialmente por força da oralidade, 

mostra seu poder no imaginário coletivo e revela um embate político entre dois tipos de 

memória – a oficial e a subterrânea. Os embates existentes entre essas duas memórias não se 

devem tão somente aos aspectos ideológicos e à relação entre dominantes/dominados, mas, 

sobretudo, porque a memória relaciona-se à identidade. Portanto, se constitui um elemento da 

vida social capaz de estruturar sentimentos de pertencimento, identidades coletivas e 

individuais, contribuindo para o consenso e a solidariedade dos diferentes grupos sociais. 

 

 

2.5 NOVAS POSSIBILIDADES DA MEMÓRIA 

  

 

 Para Halbwachs (1990), a memória, ainda que individual, é sempre um evento social, 

uma vez que os indivíduos vivem suas experiências em relação com os outros. As lembranças 

dessas experiências são construídas, então, a partir do grupo do qual o indivíduo chamado a 

lembrar faz parte e. para lembrar, os indivíduos utilizam o repertório simbólico construído 

pelo grupo. Assim, as lembranças são percepções individuais, mas também representações 

sociais de acontecimentos, pessoas e lugares vividos e experimentados com outros indivíduos. 

As memórias são vivências intermediadas pelas representações sociais do passado e, ainda 

que sejam individuais, estão engajadas em sistemas cognitivos, de comunicação, vividos pelo 

grupo, fazendo com que somente seja possível lembrar enquanto membro de um grupo, pois 

as experiências são condicionadas pelas percepções do grupo (HALBWACHS, 1990; 

POLLAK, 1989). 

Quando se rememora, a percepção sobre os fatos passados é ampliada porque o ato de 

lembrar encontra apoio nos outros e em dados do presente que colaboraram para redefinir a 

visão sobre o passado. Porém, lembrar nunca é um ato aleatório, pois deve apoiar-se em 

pontos externos ao indivíduo – acontecimentos, pessoas e lugares – e deve, ainda, segundo 

Pollak (1989), obedecer a uma justificação, ou seja, não pode ser arbitrário de modo a não 

levar em conta as ações dos diferentes indivíduos no processo de narração. 

As construções coletivas que permitem lembrar, e tudo aquilo que é lembrado, de 

algum modo, se fazem repercutir sobre o presente, tornando-se parte dele. É por essa razão 

                                                                                                                                                                                     
dominante, como sinônimo de “memória nacional” (idem, p. 2), para diferenciá-la de uma memória subterrânea, 

dos grupos sociais marginalizados. Ver Pollak (1989) e Ricoeur (2007). 
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que o passado repercute e se estende em um tempo futuro, levando os indivíduos a nele 

atuarem com base nas representações sociais que, concebidas no passado, determinaram a 

ação dos sujeitos na construção da realidade até o presente (POLLAK, 1992).  

O que há de comum em todas as memórias é o fato de implicarem na construção de 

identidades. E isso é o que merece ser destacado para os objetivos deste trabalho. Como 

fenômeno socialmente construído a partir de experiências diretamente vividas, ou herdadas, 

ela é permeada de sentidos. São sentidos sociais e individuais, dados pelo grupo do qual os 

seres sociais formam parte, portanto, a seleção do lembrar torna-se importante na definição do 

tipo de identidade que o grupo quer reforçar para o futuro. Os sentidos que permeiam lembrar 

e silenciar assumem sentidos para si, de si e para os outros sobre o que foi experimentado e 

merece ficar na memória. Assim, tanto lembrar quanto esquecer se tornam importantes para o 

indivíduo e para o grupo, uma vez que se tornam parte da identidade de quem lembra e 

esquece. Tais percepções condicionam a ação social no dia a dia, na medida em que 

informam, então, para os indivíduos, muito de quem são, como agem e pensam. 

Ao estabelecer valores e sentimentos comuns ao grupo, definindo sentidos para o 

vivido, a memória contribui para suscitar sentimentos de pertencimento, reforçando as 

fronteiras socioculturais. Ela é capaz, assim, de criar uma comunidade afetiva, dando-lhe 

coesão e contribuindo para reforçar laços de solidariedade, exatamente porque é capaz de 

estruturar identidades de grupos. Nesse sentido, a memória desencadeia lutas políticas, 

conforme denuncia Pollak (1989).  

As identidades coletivas são sempre construções políticas estabelecidas no processo de 

interação com outros indivíduos e exigem a compreensão de si próprio, sendo elas capazes de 

definir o tipo de intervenção que os indivíduos fizeram na realidade. Lembrar é importante 

para a definição de identidades, pois para que exista uma identidade pessoal ou coletiva é 

necessário que os sujeitos definam a imagem de si mesmos, sua posição na sociedade, e isso 

só é possível a partir de suas experiências, de seu protagonismo. Pollak (1992) assevera que a 

organização da memória está sempre associada a um sentimento de identidade a partir do qual 

o indivíduo articula e constrói uma imagem de si, com base na forma como gostaria de ser 

visto.  

Tomando a memória como estruturadora de identidades, como afirmado 

anteriormente, lembrar torna-se relevante para grupos sociais que tiveram suas percepções 

excluídas, distorcidas, visto poder ajudá-los, a partir dos elementos da memória, a encontrar 

os sentidos de si e para os outros sobre o que foi experimentado, reforçando sentimentos de 

pertencimento, identificando seu espaço de ação no passado até o presente e ajudando-o a 
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projetar o grupo para o futuro (POLLAK, 1992). Descobrir fatos e experiências dos grupos 

sociais sobre os quais não se tinha acesso por meio dos registros existentes permite, ainda, 

lançar um olhar alternativo sobre o vivido, bem como suscitar novas representações sobre o 

passado e novas possibilidades de ação dos sujeitos no presente. 

Para Ricoeur (2007), é no entrecruzamento entre memória e identidade que a 

manipulação, um dos abusos
50

 da memória, ocorre. Como é impossível narrar tudo, a 

memória age de forma seletiva e ancorada na visão de mundo dos indivíduos, narrando de 

outro modo, suprimindo, deslocando ênfases, reconfigurando atores e ações. Isso tudo porque, 

concordando com Pollak (1992), a memória oferece elementos para interpretações da 

realidade e, portanto, para a construção de identidades pessoais e coletivas capazes de 

estruturar pertencimentos. Os abusos se apresentam, aqui, exatamente na relação memória e 

reivindicação de identidades, já que as primeiras são indispensáveis para a formação das 

segundas. 

É no trabalho da configuração narrativa que a manipulação ideológica da memória se 

torna possível. Não se podendo narrar tudo, faz-se necessário uma seleção do que narrar com 

base no que é significativo no contexto social em que se narra. A seleção com base nos 

esquemas ideológicos legitima o sistema social, vincula uma determinada ação social à 

cultura. A manipulação ocorre em meio a relações sociais de poder, forjando o esquecer e o 

lembrar. Como é sempre possível narrar de outro modo, é necessário permanecer atento às 

armadilhas da memória manipulada e, sabendo disso, haverá sempre a possibilidade da 

narrativa ser reconstruída. Esse é o caso, por exemplo, da memória das mulheres, que se 

passará a analisar. 

O enfoque nesse tipo de referencial abre novas possibilidades de conhecimento e de 

reconstrução de contextos históricos passados, pois trazem à tona experiências que ficaram 

sem voz no processo de narração da memória oficial e que, em função do alargamento da 

percepção no presente sobre o passado, permitiu, aos fatos que não tenham sido devidamente 

narrados, encontrar espaço para a escuta. São acontecimentos, pessoas e lugares silenciados 
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 Segundo Ricoeur (2007), a memória é um exercício pelo qual se estabelece um fato. Nesse exercício, não se 

pode lembrar/narrar tudo, então torna-se necessário selecionar. No momento da seleção os abusos ocorrem e 

estes podem ser da memória, mas também, pelo próprio exercício da memória, podem ser do esquecimento. Os 

abusos da memória são artificiais e naturais e, nesse último caso, podem decorrer pelo impedimento, pela 

manipulação ou pela obrigação de lembrar. Face a esses abusos encontra-se o abuso do esquecimento, que ocorre 

pelo apagamento dos rastros. No caso específico deste trabalho de tese, a memória manipulada, na qual se 

registra o excesso de memória de um lado e a insuficiência de memória de outro e no qual lembrar relaciona-se à 

identidade e ao abuso ao qual se denuncia. Em uma memória manipulada, cabe às forças dominantes a tarefa de 

articular a memória, assim, o abuso decorre dos interesses hegemônicos. Quanto maior for a incapacidade dos 

grupos subalternos narrarem suas experiências, maior será seu esquecimento no seio do discurso e da narrativa 

oficial. Isso é um abuso da memória. 
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que permaneceram vivos na lembrança e presentes na oralidade, de modo subterrâneo, por 

gerações, sendo transmitidos por diferentes redes de sociabilidades, quer familiar, ou 

comunitária. São lembranças que resistiram e sua reprodução ao longo do tempo, por meio de 

diferentes estruturas de comunicação, passa despercebida pela sociedade total. 

 

 

2.6 A MEMÓRIA DAS MULHERES 

 

 

 Os grupos sociais são distintos e cada um orienta suas ações pelos valores que lhes são 

próprios e que dão sentido peculiar às suas experiências, definindo, assim, identidades 

específicas frente à sociedade geral. A unidade dos diferentes grupos em uma sociedade se 

deve a esses valores, que lhes são comuns, e a interdependência que mantêm uns em relação 

aos outros.  

Os grupos sociais oferecem aos indivíduos, ao longo de suas trajetórias, percepções 

específicas sobre os acontecimentos, pessoas e lugares, desse modo, dão ao ato de rememorar 

pontos de vistas próprios (HALBWACHS, 1990; POLLAK, 1989; RICOEUR, 2007). Assim, 

os indivíduos, embora membros de uma mesma sociedade, constróem memórias diferenciadas 

em função dos grupos sociais aos quais pertencem ou dos que tomam parte ao longo de sua 

existência. Esses grupos podem ser parentes, associações profissionais, grupo religioso, classe 

social, comunidades, entre outros. A memória, tomada a partir desse ponto, é elemento 

importante na definição de identidades individuais e coletivas, pois o vivido, como informado 

anteriormente, tem significado sobre os sentimentos de pertencimentos quando o grupo é 

chamado a recordar. Ainda que silenciada, a memória remete sempre ao grupo, reforçando, 

desse modo, identidades ao suscitar gestos, modos de agir, sentimentos e sentidos que 

intermediaram a experiência do grupo no passado.  

A memória de uma sociedade não inclui as experiências e as percepções de todos os 

grupos sociais que tenham tomado parte dos eventos narrados. É comum grupos, ou 

indivíduos, serem excluídos da memória histórica
51

, identificada com a história e a identidade 

nacional. Desse modo, experiências e percepções ficam esquecidas, ainda que possam 
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 Por “[...] memória histórica, entendemos a sequência de acontecimentos dos quais a história nacional conserva 

a lembrança [...]” (HALBWACHS, 1990, p. 79).
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persistir de forma subterrânea por meio da oralidade, na arte ou na literatura
52

. A memória 

oficial tem o mérito de informar às gerações futuras os fatos que cercaram os acontecimentos 

do passado, mas também, reproduz, segundo Foucault (1977), relações de poder e dominação, 

constituindo, sob o argumento da objetividade e neutralidade, formas de controle e poder. 

Assim tem sido a história oficial em relação às experiências das mulheres.  

 Outro olhar sobre o passado possibilita representações alternativas às dominantes, 

alterando narrativas históricas, o sentido dado às ações dos grupos sociais em um determinado 

quadro de referência, ressignificando as experiências no passado e no presente. Lembrar, 

portanto, revela-se capaz de redimensionar a visão que os indivíduos compartilham de si, no 

passado e no presente, ao colocar o sujeito diante dos sentidos do vivido para si e para os 

outros. Pelos sentidos que despertam nos indivíduos, a escuta oferece estabilidade
53

 às 

identidades no presente. Assim, lembrar a ação de um grupo, como o das mulheres, por 

exemplo, no passado, quando ainda se apresentava como promessas de um futuro diferente, 

contribui para que elas se perceberem como sujeito, protagonistas dos grandes e pequenos 

eventos e se redefinam no presente.  

Não obstante as mulheres, nas mais diferentes sociedades, terem tido uma infinidade 

de experiências, quando se encontra referências a elas e suas trajetórias é comum que estas 

estejam associadas a temas relacionados ao espaço privado, ao doméstico – casa, família, 

sexualidade, parto, filhos, marido, saúde, educação. Segundo Frentress e Wickham (1994), 

quando ocorre de se encontrar memórias de mulheres é frequente, por exemplo, que elas 

estejam mais associadas aos diferentes ciclos da vida familiar e aos fatos de ordem privada do 

que a dos homens, que se fixam, com frequência, em eventos da esfera pública. Por tais 

características as experiências femininas perdem em importância.  

 Os estudos de gênero abriram novas possibilidades de conhecimento sobre a relação 

entre os sexos e permitiram a desnaturalização de concepções que mantinham os mecanismos 

de dominação e reprodução de relações sociais desiguais, tidos como naturais (ZANOTA, 

1998; SCAVONE, 2008). Segundo Scavone (2008), a construção da teoria sociológica de 

gênero, mantendo estreita proximidade com o movimento organizado das mulheres, se 

dedicou, inicialmente, aos estudos do poder e da dominação que se manifestam nas relações 
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 Benjamin (1985) considera que as fontes para a reconstrução do passado podem ser quaisquer documentos, 

inclusive as citações, os comentários nos textos e nos manuscritos de uma época. Esses são os fragmentos de 

uma ação malograda, de intenções fracassadas, que existiram no passado como promessas de um futuro diferente 

e que, no presente, informam que o vivido, nos dias de hoje, poderia ser diferente. Sobre o trabalho do 

pesquisador e sua tarefa diante do passado com os excluído da memória, ver Benjamin (1985). 
53

 O termo é usado para expressar os elementos simbólicos e os sentidos necessários à construção de identidades. 
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sociais entre homens e mulheres (GRANT, 1993; SCOTT, 1995; NICHOLSON, 2000)
54

. Sua 

grande contribuição reside na problematização das convenções sociais que limitam 

socialmente a ação dos indivíduos a determinados espaços e papéis sociais, desnaturalizando-

os. Sem desconsiderar as importantes contribuições anteriores, como as de Margareth Mead 

(1969), Simone Beauvoir (1967) e Madaleine Guilbert (1946) para sua formação teórica, a 

sociologia das mulheres emerge, a partir do final dos anos 1960, quando novos atores sociais 

entraram em cena, alargando os limites da pesquisa nas ciências humanas e articulando suas 

reflexões a outras categorias sociológicas
55

, como classe social, cor, origem, entre outras. 

Assim, abriu novas possibilidades de abordagem às desigualdades políticas, econômicas, 

culturais e sociais entre os homens e as mulheres. 

Como campo de pesquisa, a teoria das mulheres é recente e busca dar visibilidade à 

ação feminina, especialmente em contextos sociais marcados pela desvalorização do 

feminino. Seu enfoque tem sido o da política, buscando destacar as relações de poder e 

desigualdade identificadas nas mais variadas esferas da vida coletiva. Nesse campo, estudos 

(CORRÊA, 1995; MAYO, 2000; CAVACO, 2010; POKAN, 2013) vêm demonstrando como 

as relações de poder cuidaram em conformar, incluindo trajetórias de mulheres influentes em 

seu tempo, ao ambiente doméstico, à esfera do privado ou aos espaços em que se permitia que 

se expressassem.  

Se nas diferentes estruturas sociais as mulheres desempenharam distintos papéis e 

tiveram variados níveis de participação social, a capacidade de narrar, ou de ter suas 

experiências inseridas na memória histórica, foi rara. Nas referências, fragmentos históricos
56

 

que delas se encontram, por exemplo, no campo da política, é comum percebê-las de forma 

secundária, apresentando traços de desprestígio e inferioridade, ou, ainda, enclausuradas ao 

universo do privado, deslocadas dos contextos em que atuaram. 

Não bastasse isso, as narrativas femininas apresentam problemas de hegemonia, pois, 

segundo Frentress e Wickham (1994), elas se expressam por meio da ideologia dominante, 

atravessada pelas questões de gênero. Os valores masculinos presentes na sociedade e no 

discurso científico forçaram as mulheres a usarem a perspectiva masculina em sua narrativa. 

Dessa forma, ainda que as narrativas tenham sido feitas pelas mulheres, seguiram o padrão 
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 Essa área de estudo tomou, e toma, as teorias feministas para estabelecer um diálogo com outros campos da 

ciência. 
55

 Essa sociologia está associada às transformações sociais pelas quais passaram a economia e o mundo do 

trabalho e que culminaram com a entrada das mulheres nesse espaço, mas também aos processos da luta 

organizada das mulheres que cuidavam de discutir as diferentes configurações de gênero na vida social. 
56

 São considerados fragmentos históricos para Benjamin (1985) as citações e os comentários, os quais 

consideravam como elementos significativos para uma nova construção e reconstrução do passado e, aqui, de 

quadros sociais do passado. 
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estabelecido pelos homens para um discurso crível e, assim, o que narrar e como fazê-lo 

obedeceu à estrutura e à lógica dominantes (FOUCAULT, 1998). Nesse caso, a dominação 

rompeu as fronteiras do grupo e passou ser exercida internamente, através das próprias 

narradoras. As representações, os sentidos e os valores encontrados na narração são aqueles 

presentes no universo simbólico masculino. Suas memórias ressaltaram, via de regra, em 

primeiro plano, os fatos da vida dos homens. Observa-se, também, na memória das mulheres, 

segundo Frentress e Wickham (1994), que não são raras às vezes em que os homens, tomando 

a fala feminina, conduzem os relatos, mesmo na presença delas, narrando o que teria sido a 

experiência das mulheres.  

Como a história das mulheres se estrutura, segundo Frentress e Wickham (1994), a 

partir do lugar que lhes é reservado socialmente, a narração feminina não encontrou 

equivalência confiável e estável no mundo social. Em função da proximidade que mantém 

com os acontecimentos da vida pessoal e familiar, as narrativas femininas são, na maioria das 

vezes, se confrontadas com as narrativas dos homens, classificadas como fantasiosas, falsas, 

sem elemento crível. Isso reforçou a necessidade de, mais uma vez, usar a perspectiva 

masculina na sua narração.  

Mulheres e homens têm, na maioria das vezes, percepções diferentes sobre uma 

mesma experiência, e constroem, portanto, narrativas diferentes para experiências 

semelhantes. Ao interpretar o que seria a experiência das mulheres, os homens geraram 

distorções sobre ela e reproduziram ideias e valores sociais a partir de sua posição cultural e 

conceitualmente hegemônica. Segundo Saffiotti (1999), a falta de uma história das mulheres 

impediu que se conhecesse o papel delas na história e, por consequência, que elas fossem 

vistas como sujeitos nos acontecimentos. 

Partindo do pressuposto de que na prática discursiva a narrativa é reservada àqueles 

que têm o direito à fala e que os discursos, nesses contextos, são uma manifestação de poder – 

e mais, associando a esses pressupostos a ideia de que nas sociedades patriarcalizadas as 

práticas sociais são dominadas pelos homens –, é compreensível que para as teorias 

sociológicas, bem como as ciências sociais e a ciência de forma geral, os homens tenham 

discursado com muito mas frequência e que elas tenham, por isso mesmo, excluído as 

mulheres de seu foco. A exclusão das “mulheres da história, da política, da teoria e das 

explicações prevalecentes da realidade” (PISCITELLE, 2001, p. 6) reforçou seu reduzido 

status e a noção de que são avessas aos acontecimentos que determinam a vida política, social 

e econômica da sociedade. Quando se tratou da memória de mulheres, o uso de estruturas 

presentes na narrativa masculina e o lugar de onde lembravam – esferas de reduzido prestígio 
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social – não lhes conferiu seriedade e autoridade, levando, consequentemente, a uma fala 

muda para as mulheres (FRENTRESS E WICKHAM, 1994).  

Segundo Cavaco (2010), independentemente de sua condição social as mulheres se 

defrontaram, em todo tempo e lugar, com limites às suas ações, à sua capacidades criativa e 

ao exercício da cidadania. As narrativas sobre os fatos da política, da economia e da guerra 

não apareciam no ambiente doméstico e não incorporaram, portanto, a mulher como sujeito 

social. Em função disso, as tensões entre memória oficial e as memórias silenciadas dos 

grupos sociais se explicitam, exigindo uma revisão do passado na perspectiva de superar o 

sentimento de exclusão e o restabelecimento do que consideram justo e verdadeiro. 

Reconstruir as experiências de grupos sociais minoritários, como o das mulheres, é oferecer-

lhes a possibilidade de reafirmar uma identidade pela relação, entre passado e presente, da 

continuidade e estabilidade de ação. 

Ainda que se tenha constituído uma área específica de conhecimento frente às outras 

disciplinas, a memória das mulheres ocupa posição marginal nas cátedras, sendo tratada e 

vista, segundo Scott (1995), em alguns departamentos, como coisa das mulheres. Não 

obstante o desprestígio, essa nova abordagem vem permitindo reescrever a história e uma 

narrativa nova, capaz de incluir não somente a perspectiva feminina, mas também as 

experiências das mulheres. A introdução da categoria gênero na história, ainda que algumas 

narrativas tenham se encarregado de abordar o feminino a partir de temas considerados 

“naturalmente” femininos, redefiniu e alargou as noções tradicionais, de modo a apontar o que 

era realmente importante na produção de conhecimento sobre as mulheres, tratando, assim, de 

evidenciar e eliminar as linhas existentes entre as esferas público e privado e as noções a elas 

associadas, limitadoras da ação social
57

. A partir desse referencial, o de gênero, a produção 

teórica das mulheres percorreu caminhos diferentes que, no seu conjunto, contribuíram para 

reavaliar as narrativas históricas, criticando as premissas e os critérios que as ciências sociais 

teriam adotado até então em seus trabalhos. 

Reconstruir a trajetória das mulheres, ao longo dos acontecimentos que marcaram a 

história de uma sociedade, permite compreender como elas se articularam para agir em 
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 Ao longo da produção de uma memória específica das mulheres, gênero foi utilizado de várias formas, de 

modo descritivo, ou para explicar causas universais como a diferença, ou para se referir às mulheres como se lhe 

fosse sinônimo, ou para falar da relação entre os sexos. Outros usos dados ao gênero na história das mulheres 

podem ser encontrados quando se discute o sexo dos corpos, os corpos sexuados, ou, ainda, para designar 

estudos de mulher, família e criança. Em todas essas abordagens, o estudo das mulheres relacionou o sexo com 

os papéis sociais atribuídos aos homens e às mulheres. Inicialmente, segundo Scott (1995), o conceito não foi 

utilizado para trabalhar relações de poder e política porque os temas, na história, encontravam-se hierarquizados 

da seguinte forma: família/nação, sexualidade/política, privado/público, mulher/homem, não tendo gênero força 

para questionar as narrativas históricas e seus paradigmas. 
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contextos marcados pela interdição e enclausuramento, alargando as fronteiras e os limites aos 

quais estava circunscrito o feminino. Permite compreender, ainda, como se tornaram 

influentes no seu tempo e agiram entre dois mundos – o público e o privado –, ora se 

submetendo, ora desafiando os modelos consagrados. A reconstrução da trajetória de Gercina 

Borges, no próximo capítulo, é uma busca nesse sentido e permitirá compreender os 

argumentos e referenciais teóricos até aqui desenvolvidos. 
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Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias minha própria 

personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra 

vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. 

O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. 

Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. 

Digo o que penso, com esperança. 

Penso no que faço, com fé. 

Faço o que devo fazer, com amor. 

Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende! 

(Cora Coralina) 



CAPÍTULO 3 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA: 

PROCEDIMENTOS E FONTES 

 

 

Este estudo nasceu da percepção da ausência de referências históricas, e, sobretudo, de 

estudos, em uma perspectiva sociológica, sobre a experiência da ex-primeira-dama do estado 

de Goiás, Gercina Borges Teixeira, esposa de Pedro Ludovico Teixeira, alcunhada pelo povo 

goiano como a “mãe dos pobres”. Ao analisar os estudos sociológicos, produzidos no âmbito 

das Ciências Políticas, e a historiografia sobre Goiás, foi possível perceber a presença 

marcante, nos mais diferentes registros, de Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia, 

chefe político goiano por mais de quinze anos. Ele governou, ininterruptamente, Goiás, 

inicialmente como interventor, entre 1930 a 1933 e de 1937 a 1945; como governador eleito, 

entre 1935 e 1937 e de 1951 a 1954; e foi senador da República de 1955 a 1962 e de 1962 a 

1970. Há uma vasta literatura sobre sua experiência (TEIXEIRA, 1973; MACHADO, 1990; 

QUEIROZ, 1990; ROCHA, 1998; REZENDE et al., 2001; TELES, 2004; entre outros), 

incluindo desde o que é essencialmente pessoal, como vida cotidiana e amorosa, até sua 

atuação política, seus feitos e ideias.  

Em visita ao Museu Pedro Ludovico Teixeira
58

, em 2009, instituição situada na região 

central da cidade de Goiânia, Goiás, pode-se observar que todo o acervo centrava-se em sua 

trajetória, inexistindo material bibliográfico e biográfico sobre sua esposa, dona Gercina 

Borges Teixeira, que se sabia, pela presença no imaginário da sociedade, ser uma pessoa 

forte, influente e que trabalhou arduamente ao lado do marido. Naquela oportunidade, nem 

mesmo um exemplar do livro Dona Gercina, mãe dos pobres se encontrava disponível no 

museu. É certo que a instituição possuía inúmeras lembranças pessoais do casal Pedro e 

Gercina, mas as informações prestadas e catalogadas se centravam na atuação de Pedro 

Ludovico
59

. 
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 O Museu Pedro Ludovico Teixeira foi criado em 1987, na casa construída por Pedro Ludovico e Gercina 

Borges e na qual viveram. O projeto original do Museu preocupava-se com a preservação da memória de Pedro 

Ludovico Teixeira e a história de Goiás. 
59

 Em nova visita ao Museu, já em 2012, na fase de coleta dos dados desta pesquisa, o livro de Oriente (1980) 

ainda não existia no Museu, mas se encontrava em exposição na cozinha da instituição, para venda, um livro de 
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Nos registros sobre a experiência de Pedro Ludovico e naqueles da época em que 

atuou, parcas são as referências à ação de Gercina Borges que, durante toda a vida pública do 

marido, esteve à frente dos mais diferentes trabalhos sociais, filantrópicos e de atenção à 

saúde no estado, atuando, inclusive, em campanhas de âmbito nacional, como foram as 

campanhas de alumínio e da borracha, detalhadas mais à frente neste trabalho. Quando 

chamadas a lembrar da vida política na cidade de Goiânia, ou de Goiás, no período de Pedro 

Ludovico, as pessoas de mais idade, inevitavelmente, se recordam de Gercina Borges Teixeira 

e de sua intensa participação na vida política. Narram acontecimentos políticos e sociais, nos 

quais tomara parte desde que se mudou para a nova capital, quer à frente de organizações de 

caráter religioso, ou laicas, como o Departamento de Assistência Social do Estado, quer à 

frente da Legião Brasileira de Assistência (LBA) em Goiás, porém, não há registros de sua 

atividade política. 

Identificar os elementos que determinaram a ausência de narrativas sobre essas 

experiências políticas e o lugar relegado às mulheres nesse universo levou, inevitavelmente, 

ao uso do referencial teórico alicerçado na discussão sobre gênero e à compreensão de como 

ele opera sobre outras categorias fundamentais da ação e do pensamento social. Assim, pensar 

sobre o lugar e o papel que as mulheres ocupam no mundo da política, no passado e nos dias 

atuais, exigiu o uso das categorias público e privado e a descrição de como essas noções 

estruturantes do pensamento e da ação social, atuaram limitando as pessoas e suas ações, 

excluindo e subalternizando. Mas exigiu, ao mesmo tempo, recorrer à crítica feminista e a 

essas duas categorias como recursos teóricos capazes de realçar o caráter ideológico – sexista 

e patriarcalista – nelas subjacente. 

Esta pesquisa baseou-se em três recursos metodológicas para coleta de dados, a saber: 

entrevistas, fontes bibliográficas e biográficas além das entrevistas das políticas goianas. A 

opção por trabalhar com esta diversidade de fonte foi primeiro dada pela inexistência de 

registros históricos ou de arquivos pessoais sobre a experiência de Gercina Borges Teixeira. 

Segundo porque, desconsiderando os atributos de boa esposa e fiel companheira, presentes 

nestas fontes, não se observou qualquer registro que permitisse vislumbrar um traço da 

motivação desta mulher para atuar na esfera pública. Por fim, o uso da experiência das 

políticas goianas no campo da política, ainda que em tempos diferentes, mas que tiveram 

                                                                                                                                                                                     
receitas, manuscrito, intitulado Livro de Receitas, com receitas culinárias atribuídas a Gercina Borges. Naquela 

oportunidade, contudo, já existia um ambiente da casa, a sala de jantar, dedicado à ex-primeira-dama. A sala, 

nomeada “Gercina Borges Teixeira”, trazia um painel com informações e fotos sobre ela. O ambiente foi criado 

com a reforma do Museu, em 2010. 
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trajetórias parecidas com a de Gercina Borges, poderia, no entendimento da pesquisadora, 

permitir generalizações sobre a presença das mulheres na esfera pública em Goiás, 

especificamente, o campo da política, e os fatores que determinam o silêncio em torno da ação 

feminina neste campo. 

Assim, o objetivo que norteou todo este trabalho foi compreender os processos sociais 

que levam a sociedade a narrar as experiências de alguns indivíduos e esquecer outros, 

silenciando sobre certas ações, de modo a levar a crer que, no passado e no presente, 

acontecimentos, pessoas e lugares nunca tivessem existido. Esses processos, ao marcarem a 

relação entre homens e mulheres, contribuíram para a reprodução do desprestígio e da 

subalternidade. Diante disso, outro referencial importante para este trabalho foi a memória, 

pois, para compreender o silêncio na historiografia sobre a experiência de Gercina Borges 

Teixeira, tomou-se como pressuposto a ideia de que há uma seleção do que lembrar e 

esquecer no ato de narrar. Ou seja, diante de acontecimentos, pessoas e lugares a memória 

seleciona o que é socialmente importante lembrar. Este lembrar e esquecer corre em meio a 

embates políticos entre os diferentes valores que orientam a ação social, e, sendo o gênero um 

desses valores, é de supor que ele também tenha operado no ato de narrar, classificando as 

ações políticas das mulheres no passado. 

As diferentes articulações das noções teóricas público e privado, memória e 

representação social ao gênero permitiram, no caso da experiência feminina na política, 

compreender alguns dos fatores determinantes da invisibilidade, bem como a subalternidade 

das mulheres no campo da política e a natureza de suas ações, que, em Goiás, ingressam nesse 

campo. Permitiu, ainda, vislumbrar as consequências, para não dizer o ônus, da opção de atuar 

na esfera pública pelo viés do cuidado. 

Se inicialmente esta pesquisa
60

 teve como referencial teórico as categorias esfera 

pública e esfera privada e os sentidos a elas associados pela teoria política, quais sejam, 

público-político-homem e privado-doméstico-mulher, posteriormente considerou, também, a 

partir da crítica feminista que identifica, nessas categorias estruturais do pensamento e da 

ação social, o elemento reprodutor das assimetrias entre homens e mulheres. Somente a partir 

de então o estudo se propôs a compreender a ação das mulheres na esfera pública e os 

fenômenos sociais que implicaram essa posição periférica que ocupam no campo político, o 
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 O projeto de pesquisa que originou este estudo (Processo 030/12) foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, da Universidade Federal de Goiás.  
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desprestígio feminino e a ausência de registros históricos sobre a atividade feminina nesse 

campo identificado com a política. 

Para demonstrar como a história oficial, “história autorizada, imposta, celebrada, 

comemorada” (RICOEUR, 2007, p. 455), pode silenciar-se sobre as experiências de pessoas, 

lugares e acontecimentos, tomou-se aqui a trajetória de Gercina Borges Teixeira, convertida 

em “mãe dos pobres”, esposa de Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia e governador 

de Goiás, durante o período em que foi primeira dama, como exemplo do caráter seletivo da 

memória. Para tanto, partiu-se, inicialmente, do conceito de memória de Maurice Halbwachs 

(1990), mas, principalmente, das considerações de Michael Pollak (1989) e Paul Ricoeur 

(2007) sobre trajetória, memória oficial, memória subterrânea e abusos da memória. Buscou-

se, com tais ferramentas, compreender os processos que culminaram no esquecimento e no 

silêncio aos quais são lançados certos personagens.  

Por trajetória se considerou, para efeito desta investigação, “o processo de 

configuração de uma experiência social singular” (KOFES, 2001, p. 27), no qual se constrói 

ou se reconstrói, por meio das indagações sobre uma pessoa, sua experiência e seu tempo 

social. Já para a memória se partiu da noção desenvolvida por Halbwachs (1990), para quem 

ela é o passado vivido, uma construção, no presente, de experiências e vivências no passado. 

Mesmo as lembranças mais individuais são constituídas socialmente, pois se dão no interior 

de um grupo. Portanto, as lembranças, ainda que individuais, podem reconstruir e simular o 

passado, criando representações acerca dele. Quando chamados a lembrar, no presente, 

experiências passadas, as novas percepções dos sujeitos sobre esse passado vivido, dadas pelo 

presente, se veem expandidas, e, a partir de informações prestadas pelos indivíduos de um 

mesmo grupo, têm-se, então, novas compreensões desse passado. Foi por conta disso que 

pessoas que conviveram com Gercina Borges Teixeira serviram como testemunha de uma 

experiência, de um tempo, de um lugar. 

Tomando como pressuposto que a memória coletiva não se resume às datas e aos 

acontecimentos impostos e comemorados da história oficial de uma sociedade, mas que 

incluem, ademais, outras experiências sobre as mesmas pessoas, lugares e acontecimentos, 

considerou-se, também, que a memória, não pode ser hierarquizada ou desprezada. Assim, os 

argumentos de Michael Pollak (1989) sobre memória subterrânea revelaram-se uma 

contribuição valiosa para explicar o silêncio em torno das experiências dos grupos marginais, 

como o das mulheres, e para evidenciar como essas memórias silenciadas resistem, de modo 

subterrâneo, nas lembranças do povo, da família ou de grupos, como que esperando o 



78 

 

momento em que encontrarão escuta, levando, pois, à reconstrução da história. Ainda sobre a 

memória, Paul Ricoeur (2007) emprestou os sentidos dados para os abusos da memória para 

explicar como os enquadradores de um tempo, apoiados nas ideias hegemônicas de um tempo 

social, selecionam e manipulam os fatos de modo a construir uma memória e uma identidade 

que atenda aos interesses dominantes de cada sociedade e tempo. 

Se a soma das várias memórias individuais permite a constituição de um quadro de 

referência pelas ideias, pelos sentimentos e pelos valores de um tempo que as lembranças 

individuais suscitam, a memória permite a reconstituição de quadros sociais nos quais tudo 

merece ser enfatizado e transcrito. São os sujeitos chamados a lembrar que permitem a 

reconstrução das experiências passadas e, ainda, que delas não haja fontes materiais, ou que se 

encontrem escassas; a história oral apresentou-se, neste caso em especial, como recurso 

metodológico (POLLAK, 1992).  

A partir dessas abordagens teóricas, buscou-se explicar e tratar do esquecimento de 

Gercina Borges Teixeira e das experiências das mulheres na política goiana nos anos 1930 e 

1940. Associados ao binarismo público e privado, foram articulados para mostrar como o 

silêncio e a manipulação são estruturados a partir das noções público-privado/político e 

doméstico/homem-mulher. 

Não havendo registros bibliográficos ou documentais que tratassem, especificamente, 

da trajetória de Gercina Borges Teixeira, especialmente no período que interessava a esta 

pesquisa, qual seja, entre 1930 a 1933 e de 1937 a 1945; entre 1935 e 1937 e de 1951 a 1954, 

este foi o primeiro desafio encontrado nesta investigação. Diante desse cenário, o principal 

instrumento de coleta de dados foi, inicialmente, a busca nos registros da experiência de 

Pedro Ludovico por evidências que pudessem indicar a natureza de ação, os fatos ocorridos e 

as ideias capazes de dirimir as dúvidas acerca de sua atividade. Esses registros, bem como a 

literatura goiana, também serviram como fonte de pesquisa na busca de evidências que 

pudessem esclarecer a natureza de sua ação, pois havia dúvidas sobre sua identificação com a 

política e se sua ação teria motivações políticas. Essa foi uma busca fecunda, uma vez que, 

embora tenha sido raro, foram encontrados dados capazes de identificar o papel e o caráter 

político das ações de Gercina Borges nas fontes e nos registros sobre Pedro Ludovico. Não 

foram encontradas cartas, diários ou qualquer outro tipo de escritos que tenha feito e que 

permitissem conhecer suas ideias, seus pensamentos e suas impressões. Importante mencionar 

que não foi objetivo desta pesquisa explorar sua experiência, quer na LBA ou em nível 

privado, fora do período acima mencionado. 
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Não obstante, outro registro se apresentou e acabou por se constituir em fonte 

importante de coleta de dados por tratar mais diretamente da sua experiência: trata-se do livro 

Dona Gercina “mãe dos pobres”, de Ester Oriente (1980). Na verdade, esta obra descreve 

suas ações na Legião Brasileira de Assistência em Goiás, ainda que não fosse Gercina Borges 

sua presidente. O livro apresenta depoimentos sobre a esposa de Pedro Ludovico Teixeira, 

transcreve documentos assinados por ela e narra as ações e os diferentes encaminhamentos 

dados pela LBA, até mesmo quando este órgão esteve sob outras gestões. Essa fonte serviu, 

também, para dimensionar o volume de trabalho no qual Gercina Borges se envolveu e 

identificar a sua postura de autoridade de estado.   

Como se tratou da reconstrução de uma experiência feminina na política baseada na 

memória e dada à escassez de fontes, um importante recurso metodológico foi a história oral 

(POLLAK, 1992; THOMPSON, 1992). Essa técnica de pesquisa permitiu, neste caso, 

retornar ao tempo e ao universo pesquisado, captando, por meio de lembranças, as impressões 

particulares que permaneceram, de modo subterrâneo, nas memórias individuais, sem, no 

entanto, deixar de serem coletivas. Considerando que a memória de um pode ser a memória 

de muitos (THOMPSON, 1992), as fontes orais foram identificadas por meio de busca ativa, a 

partir de informações obtidas durante o processo de escuta, mas também de levantamento e 

coleta de dados. Foram identificadas pessoas que conviveram com “dona” Gercina e que, em 

função disso, pudessem contribuir na reconstrução de sua experiência e de seu tempo social. 

Foram ouvidas oito pessoas entre familiares, ex-vizinhos, ex-empregados e amigos, sendo as 

informações coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas
61

.  

Para compreender o contexto em que Gercina Borges Teixeira viveu e atuou é 

oportuno mencionar que os anos 1930 representaram, para o Brasil, períodos de mudanças. 

Foram novas configurações e arranjos políticos, novas fronteiras econômicas, novas 

perspectivas culturais e artísticas, novos termos para a relação capital e trabalho e um debate 

crescente sobre o papel e a posição da mulher na sociedade (ROCHA e BICALHO, 1999). Se, 

nas artes, os desdobramentos da „Semana de Arte Moderna de 1922‟ produziram um apelo 

identitário cultural com bases nacionalistas, na política Getúlio Vargas assumiu o governo, 

rompendo a hegemonia de mineiros e paulistas no controle do Estado e incluindo 

reivindicações trabalhistas em seu programa de governo, ao mesmo tempo em que sancionou, 

em 1932, uma lei concedendo direitos políticos às mulheres. 
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 Os roteiros de entrevistas e coleta de dados encontram-se nos Anexos F e G deste trabalho. 
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Goiás, embora estivesse isolado dos grandes centros urbanos culturais e políticos do 

país (MACHADO, 1990; CAMPOS, 1983), também foi afetado por esses acontecimentos e 

ideias. A intervenção federal permitiu que as forças políticas, hegemônicas até então, fossem 

suplantadas e que Pedro Ludovico Teixeira fosse elevado ao poder como interventor e 

representante das novas forças políticas que emergiam, em 1930, em Goiás e no Brasil. 

Embora todas essas mudanças fossem orientadas pela estratégia de ocupação e expansão 

econômica, é certo, também, que foram alicerçadas pelo debate sobre o “novo” e a 

“modernidade” (CHAUL, 1999; MACHADO, 1990). Todo esse cenário de mudanças e 

superação do passado criou condições concretas para a materialização de sonhos antigos, 

como a construção de uma nova capital para o estado.  

Em meio a esse cenário, o movimento sufragista e seu discurso igualitário buscou 

estabelecer outra posição política para as mulheres, com vistas a reconhecer seus direitos. 

Essas reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e na família também se fizeram 

repercutir em Goiás, levando as goianas a reclamarem o direito ao voto e a um novo status na 

sociedade. Kofes (2001), assim como Rocha e Bicalho (1999), discorrem sobre a 

movimentação de mulheres goianas em torno do voto feminino na velha capital, no Gabinete 

Literário Goiano. Lá estivera  

 

uma equipe de mulheres valorosas, que batalhavam pela emancipação da 

mulher, cuja diretoria era formada por pessoas ilustres como Consuelo 

Caiado, Maria Plecat, Angélica dos Reis Gonçalves. A pauta de assunto do 

dia era o voto feminino, tema que será o embrião da luta pelo sufrágio 

universal. (ROCHA E BICALHO, 1999, p. 16) 

 

Consuelo Caiado
62

 atuou, em Goiás, na Sociedade para o Progresso Feminino – fórum 

instituído por ela na antiga capital do estado, onde também morou, por curto espaço de tempo, 

Gercina Borges Teixeira. Sua vinculação a Bertha Lutz, feminista presidente da Federação 

Brasileira para o Progresso Feminino, com foro na capital da República, rendeu cartas e o 

incentivo para que fosse fundada, no estado goiano, aquela entidade.   

O discurso elaborado pelas mulheres sufragistas também se valeu da oposição 

antigo/moderno, na medida em que ensejou, na sociedade brasileira e goiana, reflexões sobre 
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 Consuelo Caiado viveu quase toda a sua existência na Cidade de Goiás, filha de Antonio Ramos Caiado, 

conhecido como Totó Caiado, ex-governador e ex-senador goiano, e de Iracema de Carvalho Caiado. Antônio 

Ramos Caiado foi o grande líder político do estado durante a Primeira República. Sua filha, Consuelo Caiado, 

era farmacêutica, foi presidente do Gabinete Literário naquela cidade e fundou, em maio de 1931, a Federação 

Goiana pelo Progresso Feminino. Sua trajetória foi objeto de tese doutoral de Suely Kofes, defendida na 

Universidade de Campinas (ver KOFES, 2001). 
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o papel e o lugar que cabia às mulheres na família e na comunidade. A oposição entre o novo 

e o antigo, o moderno e o arcaico, influenciou homens e mulheres que viveram a década de 

1930, e, com certeza, contribuiu para determinar suas ações. 

Foi nesse contexto, marcado pelo binarismo novo e velho, moderno e atrasado, que 

Gercina Borges Teixeira adentrou a esfera pública. Com a vitória da Aliança Liberal e a 

nomeação de Pedro Ludovico Teixeira como interventor do estado, mudou-se, com o marido, 

para a cidade de Goiás, antiga Vila Boa e, em 1935, transferiu-se, de modo definitivo, para 

Goiânia, atuando, de forma efetiva, no cuidado com as pessoas pobres, na formação de uma 

rede de serviços humanitários no estado e em campanhas para benefício do Estado brasileiro, 

então em guerra. Foi primeira-dama por mais de quinze anos, de 1930 a 1945, e de 1951 a 

1955. Apesar de seu esposo ter se afastado do governo do estado, continuou atuando como 

servidora da LBA, unidade Goiás, até 1961. Essa experiência à frente do cuidado rendeu-lhe o 

título de “mãe dos pobres” e uma lembrança que teima em emergir todas as vezes que se é 

chamado a rememorar a experiência de Pedro Ludovico Teixeira e dos primeiros anos da 

fundação de Goiânia.                                    

Como já dito, poucos são os registros sobre Gercina Borges. Até mesmo o livro que 

melhor serviu de fonte de dados secundários neste estudo, oferecendo acesso à 

correspondência da Legião Brasileira de Assistência-LBA/GO, escrito de forma narrativa, não 

permitiu conhecer suas ideias, seus posicionamentos sobre os fatos que envolveram a 

fundação de Goiânia e a gestão de Pedro Ludovico Teixeira. Isso porque, ainda que se 

considere ter sido a história das mulheres marcada pelos eventos da vida privada 

(FRENTRESS e WICKHAM, 1994), principalmente no período em que Gercina Borges 

viveu, como o nascimento de filhos, gravidez, casamentos, o livro não traz essas informações 

e tampouco o cruzamento de sua vida privada com fatos ocorridos na esfera pública. Nas 

duzentas e cinquenta nove páginas do livro há fotos, documentos, cartas assinadas por 

Gercina Borges Teixeira na condição de presidente do Comitê Estadual da Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), entidade sem fins lucrativos responsável pela assistência social no 

estado. Encontram-se também narrados inúmeros eventos organizados e abertos pela 

primeira-dama, porém, em nenhum deles há registros do que ela tenha dito nesses eventos ou 

se isso teria ocorrido. Contudo, são descritos os conteúdos, e por vezes, a íntegra dos 

discursos das autoridades masculinas chamadas a fazer uso da palavra. 

Assim, são frequentes as ocasiões em que Ester Oriente (1980) relata o conteúdo dos 

pronunciamentos do governador Pedro Ludovico, de outros homens presentes às solenidades 
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organizadas por ela, mas não há uma referência às possíveis falas de Gercina Borges. Nos 

jornais da época não são encontradas declarações suas, com exceção das citadas no livro de 

Oriente (1980), a partir de fontes como o jornal O Popular, a Revista Oeste e o Jornal de 

Goiás. Entretanto, em O Popular são relatados os esforços e as estratégias por ela adotados 

para angariar donativos, construir unidades de abrigo e assistência, saúde social e educativa 

para o atendimento aos goianos e àqueles que chegavam a Goiânia.  

Na obra autobiográfica Pedro Ludovico Teixeira – Memória, de 1973, em suas pouco 

mais de trezentas páginas não há foto de Gercina Borges e as referências a ela se encontram 

na seção “O casamento”, resumindo-se ao que a seguir se expõe: 

 

Nesse ínterim, depois de um ano em Rio Verde, e alguns meses em Jataí, 

chegou àquela cidade uma filha do Senador Martins Borges, de quem me 

enamorei, cujo noivado foi curto, casando-me logo. Não é preciso dizer que 

a minha noiva era bonita e relativamente instruída, recém-saída do Colégio 

de Freiras de Franca, no Estado de São Paulo. 

[...] 

Acompanhado de minha esposa, transferi-me de novo para Jataí, onde 

tivemos por cerca de seis meses. (TEIXEIRA, 1973, p. 26-27) 

 

 Na obra O Velho Cacique, de Luiz Alberto Queiroz, publicada em 1990, em suas mais 

de cento e sessenta páginas, personalidades da sociedade goiana fazem relatos sobre Pedro 

Ludovico Teixeira. Foi possível encontrar ali uma foto de Gercina Borges e citações sobre 

ela, em meio ao depoimento de Venerando de Freitas, à página 48. Há, nessa citação, uma 

exaltação à sua coragem em desafiar policiais, ainda em Rio Verde, que desejavam prender 

Pedro Ludovico Teixeira. Nesse mesmo livro, em depoimentos de outras pessoas, são 

encontradas referências tais como “santa” (QUEIROZ, 1990, p. 100), “mãe de ilustre família” 

(idem, p. 125), “companheira e inspiradora” (idem, p. 144), “figura carismática” (idem, p. 

155), expressas por diferentes personalidades do mundo da política. No entanto, é José Dalla 

Mutta, o Pe. Zezinho, quem oferece pistas importantes sobre suas habilidades, conforme se 

verá mais adiante, no Capítulo 4, ao afirmar que ela era uma mulher “inteligentíssima” (idem, 

p. 153), até mais que seu esposo. 

 Já no livro Pedro Ludovico: a saga da construção de Goiânia no coração do Brasil, 

de Iris Rezende et al., publicado pelo Senado Federal em 2001, foram encontradas três fotos 

de Gercina Borges, sendo uma delas diante de um painel que faz referência à Marcha para o 

Oeste; a segunda, de uma cerimônia no Jóquei Clube de Goiás; e, por fim, a última, em que 

aparece no ambiente doméstico. Além da referência “mulher de excepcional predicados 
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morais, virtuosa e pessoa de destaque na sociedade local” (REZENDE et al., 2001, p. 44), 

José Luiz Bitencourt (apud REZENDE et al., 2001, p. 49) afirma: 

 

Todavia, é preciso que, ao falar de Pedro Ludovico, haja um espaço 

reservado para nele situar-se a personalidade de Gercina Borges Teixeira, 

sua companheira de todas as lutas por ele empreendidas no exercício da vida 

pública. Ela se desdobrou entre a atenção da família e a assistência aos 

carentes, assim merecidamente considerada pela sociedade como “uma 

guerreira a serviço da pobreza”. Mulher de temperamento forte, herdeira da 

tradição política de uma família que lutou pela conquista do poder e soube 

alcançá-lo, foi leal ajudante do fundador de Goiânia em toda heróica epopéia 

da mudança da capital de Goiás. Inteligente, dócil, serena e justa, sempre 

cultivou o amor pela verdade, íntegra na idéia fixa de modificar, renovar e 

consolidar novos hábitos e costumes na vida pública estadual. 

 

Bitencourt, em seu depoimento sobre a fundação de Goiânia, dedicou quatro páginas à 

ação de Gercina Borges. Excluindo os registros de Oriente (1980), é, portanto, esta a maior 

referência bibliográfica a Gercina Borges. Os livros De Totó Caiado a Pedro Ludovico, de 

Joaquim Rosa (1980), e Os inquilinos da casa verde, de Helio Rocha (1998), não fazem 

qualquer menção a Gercina Borges.  

José Mendonça Teles (2004), em A vida de Pedro Ludovico – Fundação de Goiânia, 

faz referência à fazenda do casal em Rio Verde, herdada por Gercina Borges. O interessante 

dessa obra é a ênfase que o autor dá a um amor de juventude – mulher casada, esposa de um 

militar, carioca – de quem, segundo Teles (2004), o ex-governador nunca esquecera. Na 

referida obra, à página 112, há uma foto de Gercina Borges. 

Consultando a lista de assuntos catalogados no Instituto Histórico e Geográfico de 

Goiás, observou-se que não há qualquer registro a respeito de Gercina Borges Teixeira. O 

trabalho de pesquisa sobre a trajetória de Gercina Borges Teixeira centrou-se, então, em 

Oriente (1980) e na história oral. 

Se o silêncio sobre a experiência da ex-primeira-dama Gercina Borges, na esfera 

pública, pode ser percebida na literatura anteriormente mencionada, a invisibilidade que 

acomete as mulheres no campo da política pode, por sua vez, ser atribuída a seu reduzido 

status social, bem como ao baixo prestígio que têm os temas aos quais se dedica nesse campo. 

Assim, as entrevistas das ex-primeiras-damas de Goiás, nas quais relatam suas ações e 

interpretações de uma área predominantemente masculina, serviram para estabelecer uma 

relação entre o passado e o presente das mulheres goianas na esfera pública. Os dados 

coletados destas entrevistas e que serviram para estabecer relação entre experiência passada e 
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experiências no presente das mulheres goianas no campo da política obedeceram aos itens 

dispostos na ficha do Anexo G. 

A falta de outros motes que permitissem às mulheres, no passado, superarem as 

limitações e os constrangimentos sociais para o ingresso e a permanência no mundo da 

política levou-as a valer-se do que era próprio do privado como estratégia de ação para atuar 

na esfera pública. Não obstante sua presença, a partir dos anos 1930, em espaços onde os 

homens tinham supremacia, o reduzido status do feminino e das atividades que se tornaram 

seu mote de ação, também identificadas com o doméstico, tornaram impossível, no passado, 

perceber na ação das primeiras-damas qualquer traço político. 

Essa invisibilidade do feminino nessa esfera da vida social reafirmou e logrou para o 

presente a ideia de que política e mulheres são fenômenos incompatíveis. Restou a impressão, 

no presente, de que as mulheres estiveram, no caso de Goiás, distantes dos fatos e 

acontecimentos que marcaram a fundação da nova capital do estado e das mudanças no 

cenário político da época. Isso contribuiu para que as mulheres, nos dias de hoje, tenham 

dificuldades de se verem como sujeitos políticos, redefinindo sua identidade social e seu 

status na teia das relações sociais. 

 



CAPÍTULO 4 

 

 

GERCINA BORGES – A MULHER, A POLÍTICA E O MITO 

 

 

 

4.1 AS MULHERES EM GOIÁS EM 1920 E 1930 

 

 

Os anos que antecedem a década de 1930 produziram uma reorganização econômica 

em escala mundial e, no Brasil, ensejaram manifestações e movimentos sociais capazes de 

produzir mudanças em vários setores da vida social, ressignificando as expressões artísticas e 

culturais, adotando outras bases para a economia, reorganizando as correlações de força 

política, bem como abrindo espaços para a participação política de novos grupos sociais 

(FAUSTO, 1997). 

No período anteriormente mencionado, Goiás se caracterizava por uma condição 

periférica em relação aos demais estados da federação, principalmente em relação à região 

sudeste, principal polo econômico, cultural e político do país (CAMPOS, 1983). O estado era 

marcado por um grande vazio demográfico, não se podendo falar ainda, naquela década, de 

processos de urbanização em Goiás, visto que a grande maioria de sua população residia em 

áreas rurais e os centros urbanos mais se assemelhavam a vilas (CAMPOS, 1983; 

MACHADO, 1990). Somente em 1940 o estado passou a contar com um município com mais 

de dez mil habitantes: Goiânia, capital, cuja construção iniciou-se nos anos trinta
63

 do século 

XX: 

 

[...] (a) o Estado de Goiás tem uma inexpressiva população, dispersa em 

vasto território (660.193 km²); (b) com uma grande maioria dela habitando 

no campo e com uma pequena parcela residindo em pequenas cidades ou em 

vilas – não podendo, então, falar em meio urbano em Goiás, na época. Em 

vista disso, e pelo que tem sido descrito na literatura local, que quase coloca 

a variável urbanização como básica na superação de uma cultura política 

tradicional e da política coronelística, (30) pode se inferir que esta situação 
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 A densidade demográfica do estado goiano no período é de 0,7 habitantes por quilometro quadrado. O Censo 

Demográfico de 1950 aponta que 88,9% da população goiana ainda vivia no campo. Ver Campos (1983). Sobre 

a transferência da capital e a fundação de Goiânia, ver Chaul (1999). 
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descrita vai facilitar o controle e a subordinação política da população 

goiana. (CAMPOS, 1983, p. 37)
64

 

 

A economia agrária, ainda que em processo de incorporação ao mercado nacional, 

tinha pouca participação no conjunto da produção total do país, que se industrializava. Ainda 

que discorde da condição periférica e de atraso do estado goiano em relação ao restante do 

país, para Borges (2005) a participação de Goiás na economia nacional se efetivava, 

principalmente, pela exportação de bens primários
65

. Tais fatores, somado ao isolamento, 

dado pela ausência de estradas e de comunicação, reforçaram a noção de periferia e atraso
66

 

que marcaram o Estado ao final dos anos 1920 e início dos anos 1930, período também 

conhecido como Primeira República e que antecedem os anos em que Pedro Ludovico 

Teixeira governou Goiás. 

As mudanças ocorridas no Brasil pós-1930, segundo Fausto (1997), fizeram surgir 

uma classe média urbana e uma economia baseada na indústria, porém, a expansão da 

economia capitalista brasileira acentuou ainda mais as diferenças regionais, combinando 

quadros regionais desenvolvidos – nos quais predominavam relações sociais orientadas por 

valores mais próximos das inspirações racionais e modernas – e contextos sociais e políticos 

tradicionais, com uma economia basicamente rural (MACHADO, 1990). Nesses locais, o 

poder político era exercido por grupos de homens que detinham a propriedade sobre a terra 

(CAMPOS, 1983). Eram, predominantemente, fazendeiros e advogados
67

, ocupando cargos 

eletivos e comissões executivas dos partidos políticos no estado. Até 1930, todos os cargos 

eletivos goianos, sejam para a presidência do estado, para as Câmaras, o Senado ou cargos de 

direção e liderança dos partidos, eram preenchidos por homens (CAMPOS, 1983), à 
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 Vale lembrar que o coronelismo, predomínio das oligarquias, não era uma peculiaridade goiana, mas parte de 

um contexto político geral, predominante no país na Primeira República. Ver Leal (1978). 
65

 Para explicar as desigualdades regionais, Borges (2005) adotou como referencial teórico-metodológico o 

desenvolvimento desigual e combinado da economia brasileira. Para o autor, o desenvolvimento capitalista é 

geral, mas explicita contradições internas necessárias à produção e reprodução do capital, ao contrário do 

referencial dualista, que explica as desigualdades intrarregionais a partir do dualismo moderno-atrasado. Em sua 

perspectiva, Goiás, partindo daquele modelo, encontrava-se plenamente integrado à economia nacional. 
66

 Freitas (2009), especialmente no volume 2 de Poder e Paixão: a saga dos Caiado, contesta a noção de 

“atraso” que envolve o período correspondente à Primeira República em Goiás. Segundo a pesquisadora, as 

novas forças políticas que emergem no cenário nacional e no estado goiano impuseram forte censura sobre os 

membros da família Caiado. Destituídos do poder, presos, impedidos de falar e sitiados em suas propriedades, 

não puderam contestar as acusações que lhes eram feitas. Dessa forma, circulou livremente, e se fixou no 

imaginário goiano, a ideia de que os Caiado eram afeitos ao abuso de poder, que teriam enriquecido em virtude 

da corrupção e que agiram de forma proposital, impedindo o progresso, de modo a manter a hegemonia na 

região. 
67

 Ver Campos (1983). 
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semelhança do que ocorria no restante do país
68

. As mulheres ainda estavam restritas ao 

ambiente doméstico e, quando exerciam função fora desse espaço, suas atividades lembravam 

as que desenvolviam na esfera privada, quais sejam, a educação e o cuidado. 

Nos períodos que antecedem os anos 1930 não foi possível encontrar registros da 

participação das mulheres na política goiana, ou mesmo no exercício de cargos públicos, 

inclusive porque as mulheres ainda não tinham conquistado direitos políticos fundamentais, 

como o direito ao voto. Britto (1982), analisando trinta e duas biografias de mulheres goianas 

que teriam, no período que antecedeu aos anos 1930, se destacado pela contribuição nas artes, 

literatura, música e educação, reconhece que estas eram as atividades que as mulheres daquele 

tempo podiam desenvolver fora da esfera doméstica sem constrangimentos e mais, que as 

funções públicas eram vistas com muita restrição para as mulheres. Abreu (2002) afirma que 

as mulheres goianas do século XIX raramente eram vistas em público ou se dirigindo a 

estranhos. A sociedade local exercia rígido controle sobre elas, sendo a submissão e o 

acanhamento femininos tidos como virtude moral e atributos do gênero. 

Tampouco é raro encontrar a ação de mulheres a favor dos interesses da comunidade, 

associadas à prática religiosa e ao fervor cristão. Benedicta Cypriano Gomes, conhecida como 

Santa Dica, é um exemplo desse tipo de abuso da memória. Líder de um movimento social no 

município de Pirenópolis (Goiás), fez, na década de 1920, oposição às instituições políticas e 

religiosas de seu tempo, mas sua ação, por muito tempo, foi lembrada como sendo própria do 

universo religioso
69

. A igreja, as quermesses e as ações beneméritas apresentaram-se como o 

lócus onde as mulheres podiam agir publicamente sem que se vissem ameaçadas moralmente 

por constrangimentos sociais capazes de associar suas habilidades (diplomacia, organização, 

liderança, articulação) à falta de recato, virtude e feminilidade. Foi o nicho no qual as 

diferentes experiências das mulheres foram frequentemente enquadradas.  

 Os valores culturais que restringiam a participação feminina em funções públicas 

podem ser identificados, também, nos conteúdos do Código Civil brasileiro de 1916. Em seu 

livro Do Direito da Família, Capítulos II e III, Direitos e Deveres dos Maridos, e Direitos e 

Deveres da Mulher, respectivamente, estavam ordenados os limites para a ação das mulheres 

no mundo do trabalho, tanto nos espaços públicos quanto no privado. O texto da lei orientava, 
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 Mauricci e Castilho (2011 apud HOBSBAWM, 1995) afirmam que, antes de 1945, nenhuma mulher havia 

ocupado postos de liderança política. Isso, segundo as autoras, era algo impensável para aquela época. Ver 

Mauricci e Castilho (1995). 
69

 Benedicta Cypriano Gomes, a Dica, começa sua trajetória como milagreira em Lagoa, município de 

Pirenópolis, Goiás, na década de 1920. Posteriormente, através da comunidade de Anjos, passa, junto com seus 

seguidores, a rejeitar a ordem dominante, a propriedade da terra, a legislação vigente e até mesmo a igreja. Este 

movimento social, nos moldes do messianismo, ficou conhecido santa Dica. Ver VASCONCELOS, 1991. 
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por seu art. 133, que as mulheres, com o matrimônio, se veriam submetidas à autoridade do 

marido, o chefe da família. Essa submissão é reafirmada, ainda, quando, em seu art. 142, já 

tomadas como incapazes, as mulheres se veem sem condições de estabelecer contratos de 

trabalho, a não ser com a anuência dos maridos. Essa regra foi revogada em 1962, com a 

aprovação de novo texto que, não obstante, manteve a submissão das mulheres ao marido, 

nomeado como o chefe da família.  

Outro impedimento para que elas ocupassem funções públicas, em Goiás, podia ser 

encontrado na impossibilidade que tinham de exercerem direitos políticos. Argumentos 

impeditivos dessa natureza são narrados por Kofes (2001) a partir de levantamento em fontes 

documentais e jornalísticas do final da década de 1920, nesse mesmo estado, fontes estas 

capazes de permitir a reconstitrução da mentalidade predominante no período. 

Assim, com base nesses levantamentos, em 1928 a Junta de Recursos Eleitorais 

manifestou-se contrária ao pleito de uma cidadã goiana para ingressar no serviço militar, 

tendo em vista a inexistência de direitos políticos das mulheres que as capacitasse para as 

funções públicas. Além disso, ainda que lhes fosse concedido o direito político, isso não as 

colocaria em situação de igualdade, em relação aos homens, que as permitisse desempenhar 

funções incompatíveis com a natureza da mulher. Segundo um dos membros da Junta de 

Recursos, que corrobora o indeferimento ao pedido da jovem, ainda que às mulheres fosse 

concedido o direito ao voto e elas se igualassem em cidadania aos homens, por sua natureza 

estaria a lei obrigada a impor-lhes “somente obrigações compatíveis com a natureza dos 

sexos” (KOFES, 2001, p. 83). Além das restrições à presença das mulheres na esfera pública, 

o que também chama a atenção, nesses documentos, é a oposição feita entre feminino e 

política.  

O jornal O Lar, editado entre 1927 e 1928, na cidade de Goiás, antiga capital, se 

orgulhava de ser uma produção literária de mulheres feita para mulheres. Em alguns dos 

artigos de autoria de suas leitoras, bem como de suas diretoras, analisados por Kofes (2001), 

ficava evidente a defesa da incompatibilidade entre os afazeres domésticos femininos e o 

exercício do direito político pela população feminina. O voto era, para mulheres como 

Oscarlina Alves Pinto, diretora do periódico e autora do artigo da edição de número 37, de 

1927, uma ameaça à condição confortável de rainha, de flor e a condição ingênua e inocente 

da mulher. Argumenta ela: 

 

Será justo que uma dona de casa, em cumprimento de seus deveres políticos, 

abandone o lar, os filhos e o marido, dirigindo-se a uma secção eleitoral? Ou 
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que uma filha verdadeiramente mulher, vá confundir-se nessa massa informe 

que legitima uma eleição? (PINTO apud KOFES, 2003, p. 120) 

 

Em outro artigo, do mesmo ano, neste periódico, assim se manifesta uma leitora: 

 

E a mulher do porvir, cansada de trabalhar e de discutir, reconhecerá o erro 

em que cairam as suas antecessoras de se libertarem do harém confortável 

dos maridos, para as lidas afanosas das officinas; a leviandade que 

commetteram de abandonar o seu papel inocente, ingênuo [...]. [...] o passo 

falso que deram de quebrar os grilhões que as faziam deosas, ou „diabretes‟, 

para se masculinizarem, chãmente, a bem da humanidade. (apud KOFES, 

2001 p. 111) 

 

Para um melhor entendimento, é preciso retomar os argumentos da Junta de Recursos 

Eleitorais. Eis um trecho de seus argumentos: 

 

[...] penso, mesmo em benefício das mulheres. Que a hora não é chegada 

ainda, do seo exercício de voto, não porque a mulher seja mulher, mas 

porque a política é a política, com todos os seus cortejos de cousas 

espantosas, para os espíritos republicanos nos domínios eleitorais. (apud 

KOFES, 2001, p. 81) 

 

No seu entender, a entrada das mulheres na política não é vista com bons olhos, 

porque “nenhuma glória lhe advirá: virão os desenganos; e dessas lucta sahirão 

acompanhando a ruína dos seus ideais” (apud KOFES, 2001 p. 81). 

É com base nesses valores e na representação que cercam o feminino, mas que 

também têm amparo nos textos jurídicos, que, em Goiás, as funções públicas serão exclusivas 

aos homens e ao espaço público, predominantemente masculinos. Porém, a ideia do recato 

 

[...] era apenas mera aparência, pois, tanto na vida familiar, quanto no 

mundo do trabalho, as mulheres souberam estabelecer formas de 

sociabilidade e de solidariedade que funcionavam, em diversas situações, 

como uma rede de conexões capazes de reforçar seu poder individual e 

grupal, pessoal ou comunitário. (PRIORE, 2000, p. 10) 

 

O movimento sufragista, em seu discurso feminista, reclamava direito político às 

mulheres, introduzindo noções sobre o direito político feminino e igualdade entre homens e 

mulheres. Como dito anteriormente, o discurso elaborado pelas mulheres sufragistas também 

se vale da oposição antigo/moderno na medida em que ensejava, na sociedade brasileira, 

reflexões sobre o papel e o lugar que caberia às mulheres na família e na comunidade. As 

discussões sobre o voto feminino remontam, no Brasil, ao século XIX, no entanto, foi 
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somente a partir de 1910, com a criação da Federação Brasileira para o Progresso Feminino 

que, segundo Pinto (2003), houve espaço para a mobilização das mulheres. A organização e o 

movimento de mulheres se deveram, sobretudo ao surgimento de novas forças políticas, à 

formação de uma camada urbana e de uma cultura a eles associados, entre outros
70

.  

Como evidência dos sinais de mudanças em solo goiano e da busca de novos padrões 

de comportamento, alguns fatos podem ser apontados, como, por exemplo, a criação da 

Federação para o Progresso Feminino
71

, na cidade de Goiás, neste período. A instalação da 

unidade regional da Federação para o Progresso Feminino, liderada por Consuelo Caiado
72

, 

oferece espaço e apoio à discussão sufragista, produzindo, também, questionamentos sobre o 

cerceamento das mulheres na esfera privada e sua subordinação aos esposos.  

O Gabinete Literário, considerado o palco cultural da cidade, e os periódicos da época, 

como O Lar, eram espaços nos quais as discussões sobre o direito feminino ao voto estavam 

sempre em pauta. Além disso, registros das correspondências entre Consuelo Caiado e Bertha 

Lutz
73

 indicaram que, com a Federação Goiana para o Progresso Feminino, o estado não ficou 

à margem dessa discussão. Mulheres como Ida Artiaga e Maria Péclat e Angélica dos Reis 

Gonçalves
74

 também se destacaram nesta luta sufragista no estado (ABREU, 2002). Segundo 

Rocha e Bicalho (1999), em 1933, Ida Artiaga, aos 18 anos, por seu envolvimento na luta 

sufragista, recebeu, em ato simbólico no Gabinete Literário, na antiga capital, seu título de 

eleitor. Era o primeiro documento desta natureza entregue a uma mulher goiana. 

Esses elementos, ao final da década, ampliaram as discussões sobre o papel das 

mulheres na sociedade e reforçaram as demandas sobre a ideia do “novo”, do “moderno”, em 

oposição ao “atraso”. Noções estas presentes, também, no discurso da sociedade em geral, que 

lutava contra o “atraso”, atribuído ao caiadismo
75

. Essa interface dos ideais modernistas, no 
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 As candidaturas de Rui Barbosa à Presidência da República criaram, no entender de Pinto (2003), condições 

favoráveis ao debate sobre o direito e a liberdade. Além disso, a presença do Partido Comunista do Brasil, dos 

anarquistas e a Semana de Arte Moderna, que se rebela contra modelos culturais, também se apresentam como 

elementos favoráveis à organização política das mulheres. Para mais detalhes, ver Pinto (2003). 
71

 Segundo Kofes (2001), a Sociedade para o Progresso Feminino, em Goiás, foi criada em 1931.  
72

 Sobre Consuelo Caiado, ver nota 62. 
73

 Ver Kofes (2001). 
74

 Ida Artiaga Moreno, Ida Artiaga, foi escritora goiana, participou em sua juventude da fundação do Grêmio 

estudantil do Colégio Lyceu de Goiás e da publicação do jornal estudantil O Lyceu; Maria Henriqueta Péclat, 

Maria Plécat, foi professora, diretora da escola de Aprendizes e Artífices, posteriormente Escola Técnica de 

Goiás, jornalista com participação ativa nos movimentos políticos oposicionista em Goiás, envolveu-se também 

com a música e o teatro; Angélica dos Reis Gonçalves foi professora na antiga capital e participou ativamente 

das lutas sufragistas no estado. Ver Britto (1982); Rocha e Bicalho (1999); e Abreu (2002). 
75

 Para Freitas (2009), esse discurso não corresponde à ação dos Caiado entre 1912 e 1930, período em que 

mantiveram a hegemonia política no estado goiano. Descrevendo a saga da família desde sua origem nos países 

bascos, aponta como eram cultos e desbravadores. Em seus estudos, relata a luta dos homens e das mulheres 

Caiado pelo progresso do Estado goiano e como foram fortemente censurados entre 1930 e 1945.  
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mundo da política e do movimento feminista
76

, pode ter encontrado terreno fértil e inspirado 

para as mulheres goianas adotarem novas condutas a partir de 1930, levando-as a se 

colocarem em outras funções públicas que não somente nas artes e no magistério
77

.  

Como se pode verificar, ao final dos anos 1920, ainda que as mulheres tenham ficado 

distantes do espaço público e de suas funções, o debate sobre novos valores, inclusive acerca 

do feminino e de seus direitos políticos, se fez presente em diferentes esferas do cotidiano. 

Goiás foi afetado pelos novos ideais e, concretizando antigos sonhos de modernidade, passou 

por mudanças no início da década de 1930. 

 

  

4.2 GOIÂNIA – O INÍCIO DA NOVA CAPITAL 

 

 

O processo de interiorização do território brasileiro estabeleceu novas frentes de 

desenvolvimento econômico e a região centro-oeste, que sempre ocupara posição periférica 

no cenário nacional, passa a ter alguma centralidade. A intervenção federal no estado de 

Goiás, decorrente da crise política que culminou com a Revolução de 1930, destitui do poder 

as oligarquias hegemônicas até então
78

, permitindo mudanças nos arranjos políticos regionais, 

ensejando a modernidade
79

. No caso específico de Goiás, a atmosfera de modernidade teve 

como evento simbólico principal a fundação da nova capital, capitaneada por Pedro Ludovico 

Teixeira (MACHADO, 1990; CHAUL, 1989).  
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 Ainda que as mulheres pudessem, em Goiás, não se identificar como feministas, na imagem clássica que delas 

se tem, criando, assim, limitações para se falar de movimento feminista nesse contexto, tais mulheres são 

feministas, pois agem motivadas pelo discurso de direitos produzido dentro do movimento feminista. Além 

disso, na história do movimento organizado das mulheres esse período é considerado como o início de sua 

organização em âmbito nacional. Outro aspecto interessante do feminismo e que faz com que seus ideais sejam 

facilmente adotados por mulheres de diferentes tempos e contextos reside no fato de ele não possuir apelos 

partidários. Ver Castell (1999) e Abreu (2002). 
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 Em âmbito nacional, podemos mencionar mulheres que, segundo Pinto (2003), se destacaram, no período, por 

suas atividades profissionais. Dentre elas podemos citar Bertha Lutz (bióloga, advogada eleita em 1934 como 

deputada pelo Distrito Federal, Carlota Pereira Queiroz (eleita em 1934 como deputada por São Paulo), 

Francisca Fróis (engenheira), Carmem Portinho (advogada), Anésia Pinheiro Machado (primeira aviadora 

brasileira), entre outras. 
78

 Não faz parte do escopo deste trabalho aprofundar a discussão e/ou analisar se esse processo de fato 

representou, ou não, modernidade, rompimento com grupos hegemônicos, ou não. O que se busca é evidenciar o 

caráter simbólico do discurso da modernidade e mudança predominante na época. Para mais informações, ver 

Chaul (1999). 
79

 Embora todas essas mudanças fossem orientadas pela estratégia de ocupação e expansão econômica, é certo, 

também, que a marcha para o oeste tem motivações orientadas para o “novo” e o “moderno”, estabelecendo a 

ruptura com os padrões de comportamento, valores e grupos até então identificados como “arcaicos”, “antigos” 

ou “ultrapassados”. Ver Chaul (1999). 
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O projeto de uma nova capital para o estado não era novo, já se fazia presente na 

sociedade goiana desde 1754. Com as mudanças ocorridas no cenário político nacional e 

local, a partir de 1930, o projeto ganha força ao atender a interesses políticos locais e 

econômicos, em âmbito nacional. A fundação da nova capital é marcada por um forte discurso 

de modernidade e mudança: 

 

A ideia da mudança não era apenas de Pedro Ludovico. Era um desejo de 

Vargas, era uma necessidade capitalista. Era uma dinamização da economia 

goiana, incorporando-se mais e mais à economia nacional. Era, enfim, a 

meta política das oligarquias do Sul e do Sudoeste. Naquele momento, 

representava para o plano político do estado uma bandeira de luta, um 

símbolo de ascensão ao poder, uma ideologia global que poderia estar 

representada na transferência da capital, enquanto essa significasse o novo, o 

progresso, a centralização, a esperança. (CHAUL, 1999, p. 77) 

 

No entanto, o início da construção da nova capital do estado foi marcado pela 

escassez: faltavam alimentos, moradia, recursos para construção dos prédios públicos e para o 

pagamento dos operários que para cá se deslocavam em busca de trabalho. O lugar não 

possuía infraestrutura para receber e abrigar dignamente os trabalhadores que construíam a 

nova cidade. 

Segundo Chaul (1999), embora a empreitada também atendesse aos planos 

desenvolvimentistas de Getúlio Vargas e ele tivesse se comprometido com a construção da 

nova capital, os recursos para a implantação do novo centro urbano foram insuficientes para 

fazer frente aos custos. Eram escassos não só para a construção dos prédios, mas também para 

o pagamento dos salários dos cerca de quatro mil trabalhadores. Os atrasos no pagamento dos 

soldos e dos fornecedores eram constantes, logo, se tornaram a causa da situação de miséria 

dos operários, dos demais trabalhadores e de seus familiares. Assim escreve o 

Superintendente de Obras ao Governador, em 1937: 

 

Os constantes atrasos de pagamento têm trazido sérias complicações ao 

andamento das obras. Os fornecedores de materiais deixam de atender aos 

pedidos com a presteza necessária, e os operários mal satisfeitos e em sérias 

dificuldades de vida fazem cair ao mínimo o rendimento dos serviços. Além 

disso, a administração tem sido sacrificada na maioria do tempo em atender 

a reclamações de pagamento e na procura de verbas, com grandes prejuízos 

dos serviços. (apud CHAUL, 1999, p. 110-111) 

 

A situação na nova capital era de penúria para a grande maioria daqueles que aqui se 

encontravam. O governo, com poucos recursos, remunerava os trabalhadores com vales a 
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serem trocados no mercado, mas, diante da demora do poder público em acertar com os 

comerciantes, tais papéis se depreciavam, reduzindo, assim, o poder de compra dos operários. 

Ainda, o comerciante ofertava aos primeiros moradores da capital vales a serem trocados nas 

suas próprias cantinas. Nessa relação de troca e quase favor, os salários depreciavam em até 

quarenta por cento, e “[v]ivendo uma vida de miséria, [...] o operariado sobrevivia de 

empréstimo, vales e promessas.” (CHAUL, 1999, p. 111). Como era de se supor, “[a] situação 

de extrema penúria ou excessiva miséria levou, ao que nos consta, a agitações por volta de 

1935 e 1936.” (idem, p. 113).  

Foi nesse contexto – de debates acerca do “novo”, “moderno”, de parcos recursos, de 

condição de miséria de quase quatro mil trabalhadores, de protestos e manifestações populares 

contra Pedro Ludovico Teixeira, de desgaste do novo líder político e de reivindicação de 

ações para minimizar a situação de penúria – que a então primeira-dama Gercina Borges 

Teixeira propôs a seu esposo, e também governador, que deixasse em suas mãos a tarefa de 

atender às demandas sociais, ficando ele responsável somente pelas questões de estado e da 

política. A partir desse momento, o nome de Gercina Borges Teixeira começa a fazer parte do 

cotidiano político, sempre associado às ações de assistência social e à saúde, mas nunca 

admitido no campo da política. 

Na próxima seção, será traçado o perfil de Gercina Borges Teixeira, de modo a melhor 

inseri-la no contexto em que viveu e atuou.  

 

 

4.3 GERCINA BORGES TEIXEIRA – UMA MULHER NA ESFERA PÚBLICA EM 

GOIÁS 

 

 

 Gercina Borges Teixeira nasceu em Rio Verde, Goiás, aos 26 de agosto de 1900, filha 

de Antônio Martins Borges
80

 e Maria Conceição Borges Antônio. Formou-se normalista em 

1917, em Franca, São Paulo e, aos 18 anos de idade, conheceu e casou-se com Pedro 

Ludovico Teixeira, com quem teve seis filhos. Portanto, estava cumprindo a trajetória 
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 Antônio Martins Borges, pai de Gercina Borges e rico fazendeiro, foi influente chefe político no sudoeste 

goiano, tendo sido juiz e senador da República. Fazia forte oposição aos Caiado, a quem atribuía a 

responsabilidade pelo atraso econômico em que se encontrava o estado goiano. Nos dizeres de Pedro Ludovico 

Teixeira: “[...] o coronel Antônio Martins Borges, meu sogro, que era pessoa muito conceituada e de muito valor 

em Rio Verde. Um fio de barba dele valia a palavra, o compromisso. Ele era um homem muito querido e muito 

respeitado.” (JORNAL OPÇÃO, 1978; REVISTA UFG, 2009, p. 7). 
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esperada para as mulheres de sua época e condizente com a sua origem e posição social. Com 

a vitória da Aliança Liberal, em 1930, Pedro Ludovico Teixeira foi indicado interventor e eles 

se mudaram para a cidade de Goiás, então capital do estado. Em 1935, o casal se mudou 

definitivamente para Goiânia, acompanhando de perto a construção da nova capital de Goiás. 

 Em 1936, Gercina Borges Teixeira iniciou seus trabalhos assistenciais, primeiro como 

presidente da Comissão de Donativos da Congregação São Vicente de Paulo, posteriormente 

como diretora do Conselho Estadual de Assistência Social (instituído pelo Decreto 

2670/1939). A partir de julho de 1942, com a criação da Comissão Estadual da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), foi nomeada sua Presidente, cargo que exerceu de 1942 a 

1945 e de 1951 a 1961. Faleceu aos setenta e seis anos de idade, em 22 de novembro de 1976, 

vitimada por um câncer.  

José Luiz Bitencourt, jornalista, escritor e político goiano, afirma que Gercina Borges 

Teixeira, foi “herdeira da tradição política de uma família que lutou pela conquista do poder e 

soube alcançá-lo” (apud REZENDE et al., 2001, p. 51). Gercina Borges “contestou as 

oligarquias e identificou-se com os ideais da Revolução de 30” (BITENCOURT apud 

REZENDE et al., 2001, p. 52), pois, como filha de político, conviveu desde cedo com a 

política e com grupos que, no sudoeste goiano, acalentavam o desejo de mudança no cenário 

político goiano. A proximidade com o Triângulo Mineiro e o acesso aos jornais e às 

informações vindos de Minas Gerais contribuíram para a formação, nessa região, de uma 

mentalidade modernizadora e de um espírito inovador, que posteriormente marcará a oposição 

entre o “atraso” e o “novo” nas disputas política no estado goiano.  

Ali, a família de Gercina Borges conviveu com “grupo de homens (modernizadores) 

[...] identificados com a economia de mercado” (MACHADO, 1990, p. 84). Esse desejo do 

novo, fomentado, também, na região sudoeste, onde vivera, e pelo grupo social ao qual 

pertencera, embalou o sonho de uma nova capital do estado e de novos tempos que, ademais, 

motivaram a ação de Pedro Ludovico Teixeira: 

 

Uma nova capital seria o símbolo que levaria o estado a sair do marasmo 

político-econômico, além de representar o “novo tempo” que se estruturava 

nos horizontes nacionais. Era parte do “novo” Brasil; do tempo novo, do 

Estado Novo. Uma nova capital seria, sobretudo, a imagem de progresso. 

(CHAUL, 1999, p. 81) 

  

Evidenciando a coragem de Gercina Borges, Venerando de Freitas Borges, primeiro 

prefeito de Goiânia, declara que ela enfrentou, de forma enérgica, no final dos anos 1920, as 
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forças policiais, que procuravam Pedro Ludovico Teixeira em virtude de sua declarada 

oposição ao então governo do Estado. Segundo narra o ex-prefeito, “[ela as] repelia com 

altivez e coragem: „vocês só entrarão em minha casa, se passarem por cima do meu cadáver‟.” 

(apud QUEIROZ, 1990, p. 48). Venerando de Freitas Borges afirma também que Dona 

Gercina “[...] foi uma personalidade forte. Enérgica, sem ser agressiva; franca, sem ser 

autoritária; esclarecida e equilibrada; solidária e dotada de incomum senso político.” (apud 

ORIENTE, 1980, p. 16, grifos nossos). 

Indagado sobre sua esposa, Pedro Ludovico Teixeira declarou, em sua última 

entrevista, publicada no Jornal Opção, em 1978, que “[e]la era uma mulher rara. Leal, sobre 

todos os princípios. Era franca, mesmo tendo que desagradar as pessoas. Era uma mulher 

caridosa como poucas... Uma mulher que não gostava de ver ninguém injustiçado” (JORNAL 

OPÇÃO, 1978, apud REVISTA UFG, 2009, p. 191). E assim continua: “Ela nunca foi 

candidata ao apaziguamento. Ela foi candidata da Justiça, da Verdade. Nestes casos ela 

sempre esteve do meu lado e foi uma grande esposa. Apaziguadora ela nunca foi. Gercina era 

muito forte e muito corajosa” (idem, p. 194). 

Gercina era tida como mulher bem formada, culta, com habilidades para mobilizar a 

sociedade goiana e liderá-la em apoio às causas políticas e sociais de interesse local e 

nacional. Entre aqueles com os quais dividiu seu cotidiano, era vista como mulher capaz de 

organizar eventos sociais com a finalidade de produzir a coalizão dos grupos políticos 

atuantes na época. Para José Dalla Mutta, o Pe. Zezinho, ela era 

 

[...] mulher inteligentíssima, não feminista, era sábia, diria quase mais do 

que dr. Pedro Ludovico, pois a força que tinha aquela mulher não se pode 

descrever. Mais tarde, já doente ela era minha penitente, nunca me deixou, 

mas a sua lógica muitas vezes no confessionário me dava dor de cabeça 

pelas perguntas que ela fazia e muitas vezes devia estudar para responder-

lhe: Dona Gercina espere a próxima confissão que lhe darei a resposta. Ela 

era muito profunda em suas indagações. (apud QUEIROZ, 1990, p. 153) 

 

O jornalista Jaime Câmara, amigo e assessor de Pedro Ludovico, afirma que 

 

[i]ndiscutivelmente, a presença de Dona Gercina Borges Teixeira no cenário 

político-social e também na área assistencial marcou um verdadeiro 

divisor a partir de 1930. [...] Dona Gercina, a partir daí, passou a ter 

marcante presença na Comunidade Goiana. [...] Até se pode dizer que 

D. Gercina implantou uma verdadeira revolução nos métodos e 

costumes vigentes na época, mormente após a mudança da Capital do 

Estado. [...] Face ao caráter marcadamente humano do presente livro, 

pareceu-nos inoportuno focalizar aqui a notável contribuição que deu ao 
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seu marido, nas disputas políticas. Todavia, já na parte social e mesmo na 

assistência, há muito, muito mesmo, o que se dizer. (apud ORIENTE, 1980, 

p. 234, grifos nossos) 

 

Após relacionar as obras e ações nas quais se envolveu, prossegue: 

 

Dissemos, de início, que D. Gercina fez verdadeira revolução nos métodos e 

costumes vigentes antes de Dr. Pedro assumir o Governo de Goiás. Dentro 

de uma visão extraordinária do futuro, ela atacou problemas, que atualmente 

cerca de quarenta anos passados, preocupam as autoridades atuais [...]. (apud 

ORIENTE, 1980, p. 235) 

 

Para Francisco Scartezini, funcionário do Estado de Goiás na década de 1940 e 

comerciante, dono do Bazar Municipal, então uma referência no comércio de Goiânia, 

Gercina Borges foi 

 

[...] sem dúvida, a pioneira das iniciativas assistenciais de nossa capital [...]. 

Dirigiu, por muitos anos, os recursos da LBA, destinados ao nosso Estado, 

cujo departamento local administrou com eficiência. [...] Dotada de arguto 

tino administrativo, dedicou grande parte da sua vida dirigindo a 

assistência social que surgia. [...] seu nome era amiudamente invocado 

para a solução de problemas de trabalho, educação e de moradia [...]. 

Como grande dama que era D. Gercina assessorava seu esposo nas 

recepções palacianas [...]. (ORIENTE, 1980, p. 229-230, grifos nossos)  

 

Lívia Teixeira Bahia, filha de Gercina Borges, avalia que sua mãe 

 

Foi o braço forte da família, que acatava sua opinião, válida em todos os 

momentos, sempre baseada na verdade e na justiça.  [...] fazia minuciosas 

reflexões nos casos que lhe tocavam o sentimento [...]. Do pouco tempo que 

lhe sobrava, lia jornais, revistas e outras leituras agradáveis. Estava sempre 

em dia com os acontecimentos da época. (apud ORIENTE, 1980, p. 237-

238, grifos nossos) 

 

Sebastiana Dias Silva, empregada doméstica dos Ludovico, afirmou que sua patroa era 

uma mulher 

 

Bondosa, impunha muito respeito sem autoritarismo e todos obedeciam sua 

palavra sincera. Levantava-se cedo para orientar o que deveria ser feito 

durante o dia, porque sabia que o seu tempo seria tomado com o trabalho de 

assistência e outras providências sociais e políticas. (apud ORIENTE, 1980, 

p. 240, grifos nossos) 
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Esta sala sempre foi uma sala de visitas dos humildes, que aqui apareciam, 

especialmente para reverem D. Gercina. [...] Aqui sempre foi o refúgio 

para os desvalidos. (apud ORIENTE, 1980, p. 240, grifos nossos) 

 

Para José Luiz Bitencourt, jornalista, escritor e político goiano, 

 

[...] é preciso que, ao falar de Pedro Ludovico, haja um espaço reservado 

para nele situar-se a personalidade de Gercina Borges Teixeira, sua 

companheira de todas as lutas por ele empreendidas no exercício da vida 

pública. Ela se desdobrou entre a atenção da família e a assistência aos 

carentes, assim merecidamente considerada pela sociedade como “uma 

guerreira a serviço da pobreza”. Mulher de temperamento forte [...] foi leal 

ajudante do fundador de Goiânia em toda heróica epopéia da mudança 

da capital de Goiás. Inteligente, dócil, serena e justa, sempre cultivou o 

amor pela verdade, íntegra na idéia fixa de modificar, renovar e 

consolidar novos hábitos e costumes na vida pública estadual. (apud 

REZENDE et al., 2001, p. 49, grifos nossos) 

 

 Em trechos do videodocumentário disponível no Museu Pedro Ludovico
81

, Maria 

Nízia B. do Nascimento, amiga da família, relata: 

 

Quando o dr. Pedro ficou viúvo me contou muitas histórias. Inclusive um dia 

ele me disse: “Nize, muita coisa do governo, que é atribuída a mim, não é 

justo. A Gercina é que decidiu muita coisa. Quando tinha reuniões 

importantes aqui, com líderes de partido, lá embaixo, no escritório, a 

Gercina não participava, mas ela ficava em pé, na porta, e quando era 

para dar o veredito mesmo, eu olhava para a Gercina e ela 

simplesmente fazia assim com o dedo, indicando „sim‟ ou „não‟”. 

(GOVERNO DE GOIÁS, videodocumentário Museu Pedro Ludovico, 2010, 

grifos nossos) 

 

Venerando de Freitas, primeiro prefeito da cidade de Goiânia e grande amigo de 

Gercina Borges, afirma que em várias ocasiões foi chamado por ela para esclarecer as 

medidas tomadas pela municipalidade que, de alguma forma, afetariam “os operários, os 

pequenos proprietários e comerciantes.” (apud BORGES, 2007, p. 53). O ex-prefeito afirma 

que 

 

[...] a prefeitura de Goiânia, a pedido de Dona Gercina, baixou uma lei, 

instituindo uma contribuição de cinco por cento sobre a renda tributária do 

Município, cujo produto era religiosamente depositado, todos os sábados, em 

agência bancária, a crédito da Santa Casa. (BORGES, 2007, p. 53, grifos 

nossos) 
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 O vídeo está disponível no Museu Pedro Ludovico, sediado em Goiânia na antiga residência da família de 

Pedro Ludovido e Gercina Borges, e foi assistido durante a fase de levantamento de dados da pesquisa. 
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 Falando de sua vida na política, Pedro Ludovico Teixeira afirma que Gercina Borges 

influenciou a sua atuação política. Declara ele: “Realmente. Ela teve uma influência 

enorme” (JORNAL OPÇÃO, 1978 apud REVISTA UFG, 2009, p. 191, grifos nossos). 

Segundo ele, no início de sua carreira política, quando era editor de um periódico de oposição, 

denominado O Social
82

, sua esposa “dava conselhos, ajudava nos assuntos que deviam ser 

publicados. Ela participava de tudo” (JORNAL OPÇÃO, 1978 apud REVISTA UFG, 

2009, p. 193, grifos nossos). Ao mesmo tempo, também afirma que “[n]o meu governo, na 

administração em si, ela tomou parte raras vezes. A sua maior participação foi na minha 

vida política, quando eu ainda não era nada. Quando eu combatia a situação que dominava 

Goiás” (JORNAL OPÇÃO, 1978 apud REVISTA UFG, 2009, p. 192, grifos nossos). 

Durante todo o trabalho de pesquisa bibliográfica e documental sobre a trajetória de 

Gercina Borges, o que chamou a atenção foram os diversos adjetivos a ela atribuídos. Nos 

registros sobre a trajetória de Pedro Ludovico (TEIXEIRA, 1973; QUEIROZ, 1990; 

REZENDE et al., 2001; BORGES, 2007) e nos demais analisados durante a fase de 

levantamento de dados, nas referências à esposa do líder político goiano destacam-se palavras 

como “santa”, “mãe de ilustre família”, “companheira e inspiradora”, “figura carismática”, 

“mulher abnegada”, “forte e digna”, “mãe dedicada”, “mulher religiosa”, “mãe dos pobres”, 

“alma caridosa”, entre outros. Até mesmo em Oriente (1980) foi possível, em várias 

passagens, deparar-se com tais adjetivos, todos eles atribuídos em decorrência dos trabalhos e 

das tarefas que assumiu na condição de presidente da Comissão de Donativos da Sociedade 

São Vicente de Paulo, do Conselho Estadual de Assistência Social e da Comissão Estadual da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), os quais se encontram relacionados logo a seguir. 

 Partindo do pressuposto de que as lembranças permitem, pelos elementos agregados 

até o presente, redimensionar os sentidos do passado, e alterando a visão sobre a experiência 

de grupos e pessoas no passado, fundamentalmente daqueles atores sociais vítimas de abusos 

da memória, como as mulheres, as reminiscências sobre Gercina Borges Teixeira ofereceram 

novos sentidos sobre o que teria sido sua ação à frente das ações humanitárias no governo de 

Pedro Ludovico Teixeira. Nas diferentes referências feitas à Gercina Borges, ainda que se 

buscasse naqueles registros falar de seu marido, a força de sua presença durante os governos 

de Pedro Ludovico e sobre a sua trajetória política insistem em se fazer escutar. Não foram 
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 No Anexo H, deste trabalho encontram-se fotos do periódico O Social, datado de 09 de agosto de 1945, 

período em que Pedro Ludovico Teixeira era candidato ao Senado Federal. O jornal declara-se como de 

responsabilidade do Partido Social Democrático(PSD).  
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raras as referências, conforme evidenciado anteriormente, que chamaram a atenção para a 

natureza de sua ação. Em um tempo em que não era bem visto socialmente que as mulheres 

circulassem pela esfera pública e em um campo de domínio masculino, como o da política, 

era de se esperar que, ao falarem de Pedro Ludovico, não se lembrassem de sua esposa. 

Porém, sua experiência buscou as brechas e os fragmentos que fizeram referência a sua ação 

geraram dúvidas sobre ela. Referências (TEIXEIRA, 1973; ORIENTE, 1980; QUEIROZ, 

1990; REZENDE et al., 2001; BORGES, 2007) como “companheira leal”, “braço forte”, 

“conselheira”, pessoa com “incomum senso político” (ORIENTE, 1980), que ofereceu 

“notável contribuição ao marido nas disputas políticas”, “mulher inteligentíssima [...] era 

sábia, diria quase mais que o dr. Pedro Ludovico” (QUEIROZ, 1990, p. 153), foi “um 

verdadeiro divisor [...] implantou uma verdadeira revolução nos métodos e costumes vigentes 

na época” (ORIENTE, 1980, p. 234), “íntegra na ideia fixa de modificar, renovar e consolidar 

novos hábitos e costumes” (REZENDE et al., 2001, p. 49), já foram citadas. 

 Gercina Borges foi descrita, nos fragmentos da literatura goiana, como uma mulher 

bem formada e informada, com ideias arrojadas para seu tempo. Vinda de uma família com 

tradição na política, desde cedo conviveu com essa atividade e suas práticas. À sombra de seu 

marido, candidato, produziu mudanças nos costumes da época ao assumir uma função pública 

que não era relacionada às artes e tampouco à educação, e por tornar, em Goiás, a assistência 

aos mais vulneráveis socialmente ação do poder público, ação da qual se ocupou por cerca de 

três décadas. 

Pelos indícios encontrados, esta ação não pode ser tomada como caridade cristã ou  

como pura dedicação e lealdade conjugal, pois, no papel de esposa do candidato, assumiu as 

funções de primeira-dama e esforçou-se para produzir impactos políticos positivos sobre os 

projetos e a carreira política do marido. Como chefe de cerimônia, promoveu eventos na 

residência oficial nos quais os convidados foram escolhidos com base nos interesses políticos 

do marido, cuidou para reduzir os desgastes que os assuntos ligados à pobreza e à saúde 

podiam causar à imagem e ao prestígio do candidato e líder político.  

Com base nas informações documentais coletadas, seguem dados sobre as obras e os 

serviços nos quais a ex-primeira-dama se envolveu. O objetivo deste relato é descrever seu 

ativismo, bem como dar uma dimensão da autoridade com a qual era revestida na condução 

das ações humanitárias do governo Pedro Ludovico. 
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4.4 A EXPERIÊNCIA DA PRIMEIRA-DAMA: OBRAS E SERVIÇOS 

 

 

 Não há referências às ações filantrópicas desenvolvidas por Gercina Borges em Rio 

Verde, ou na Cidade de Goiás, para onde se mudou e residiu de 1930 a 1935, antes de sua 

mudança em definitivo para Goiânia. Sua entrada na esfera pública da sociedade goiana 

ocorreu por meio da filantropia, logo após a sua vinda para Goiânia, especificamente em 

1936, e foi consequência de um acordo que teria ela estabelecido com Pedro Ludovico logo 

após uma manifestação dos trabalhadores, descontentes com as condições de trabalho e de 

moradia na nova capital: 

 

Quando o dr. Pedro veio para cá, já na mudança da capital [...] ela veio com o dr. Pedro e 

quando, logo em seguida, que teve a inauguração, as pessoas estavam muito revoltadas porque 

não tinham onde morar
83

 [...] e muita gente veio do nordeste, São Paulo e essas pessoas não 

tinham onde viver [...] Elas estavam revoltadas porque não tinham onde morar. [...] um dia 

eles fizeram um protesto em frente onde o dr. Pedro despachava [...] e eles bradavam com o 

dr. Pedro e ele com os nervos acirrados, muito nervoso. Ai ela falou assim: „Pedro vamos 

fazer um trato? Você cuida da política e eu cuido da parte social. Você pode deixar comigo 

que eu resolver o problema destas pessoas.‟ E a partir daí então, ela passou a ser o braço 

direito dele na área social. (Testemunha 2, casada com um dos netos de Gercina Borges) 

 

Foi justamente na mudança da capital é que ela teve uma conversa com o dr. Pedro: que 

deixasse o serviço social com ela. (Testemunha 4, fotógrafo oficial e primeiro repórter 

fotógrafo de Goiânia) 

 

Com o início da construção de Goiânia, Gercina Borges representou, em Goiás, 

segundo o jornalista Jaime Câmara (ORIENTE, 1980), um marco divisor no cenário político e 

social, revolucionando os costumes da época. Seus trabalhos na área de assistência tiveram 

início em 1936, na Irmandade São Vicente de Paulo, onde atuou como presidente da 

Comissão para Angariar Recursos. A opção inicial de trabalhar por meio da Congregação São 

Vicente de Paulo não se deveu às questões religiosas, mas ao fato de que essa entidade 

possuía, naquele momento, personalidade jurídica, e também porque o estado ainda não 

dispunha de condições financeiras, ou estrutura, para assumir os serviços sociais aos quais 

Gercina Borges se comprometia prestar. 
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 Menezes (2004) e Mattos (2012), trabalhando com os emigrantes que chegaram a Goiânia, ainda na época de 

sua fundação, e que se fixaram na Vila Nova, bairro da capital, bem como com o Plano Diretor de Goiânia de 

1992, deixam claro que, na nova capital, não havia destinação de área para a construção de moradia para os 

pobres e trabalhadores que para cá se dirigiam, motivados pela propaganda da marcha para oeste ou pelo sonho 

de uma nova vida. Os migrantes e trabalhadores da Vila Nova se organizaram e por várias vezes, segundo as 

pesquisadoras, se dirigiram ao Governador para cobrar habitação. 
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 Como membro da Congregação, a principal função de Dona Gercina era angariar 

recursos junto à comunidade goianiense, goiana e ao governo federal para as obras e os 

serviços necessários à instalação de uma rede de assistência e saúde no estado. Ela arrecadava 

e administrava os recursos conforme seu planejamento. À medida que as instituições de 

atendimento ficavam prontas, sua gestão era repassada às entidades religiosas, principalmente 

para a Sociedade São Vicente de Paulo. Interessante notar que, no caso da Santa Casa de 

Misericórdia de Goiânia, embora a gestão tivesse ficado a cargo dos vicentinos, “o 

internamento seria pedido por D. Gercina, pelo Governador e pelo Prefeito” (ORIENTE, 

1980, p. 35, grifos nossos), ou seja, a internação naquela unidade de saúde dependia de 

autorização das autoridades políticas da cidade de Goiânia, incluindo Gercina Borges.  

Mesmo após a criação do Conselho Estadual de Assistência Social (instituído pelo 

Decreto 2670/1939) e, a partir de julho de 1942, com a criação da Comissão Estadual da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), órgão no qual atuou como Presidente, ela continuou 

acumulando também a Presidência da Comissão de Donativos da Congregação São Vicente 

de Paulo, como membro perpétuo, se mantendo à frente de todo o trabalho de assistência 

social. Desse modo, no período de 1936 a 1945 e de 1951 a 1961, as obras e os serviços de 

atenção à saúde, assistência social e filantrópica no estado e em Goiânia receberam recursos 

que, de alguma maneira, foram por ela administrados
84

. Seu afastamento da LBA, em 1961, 

ocorreu por meio da Portaria 55/1961, do Governo de Goiás, e foi motivado, segundo Oriente 

(1980), por pedido próprio. 

 A experiência de Gercina Borges não se resumiu somente às campanhas para angariar 

recursos e ao acompanhamento da construção de unidades de atendimento à saúde, mas 

incluiu também ações e serviços de natureza variada, que vão desde doações, abrigo e 

atendimento às famílias pobres goianas a doação de recursos às vítimas da seca do nordeste 

brasileiro. Envolveu-se ainda na construção das obras, em Goiânia e no interior do estado, e 

em campanhas de doação de livros, estanhos, alumínio, borracha
85

. Embora trabalhasse pela 

redução da pobreza, pode-se afirmar, com base nos testemunhos, que ela fazia exigências às 

famílias beneficiadas. Mesmo tendo assumido o compromisso de fazer uma vila para os 

pobres
86

, destinada ao abrigo das famílias dos trabalhadores que pra esta cidade se mudaram, 
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 Em Oriente (1980) é possível encontrar inúmeros registros dos expedientes administrativos e outras 

correspondências oficiais expedidos e recebidos por Gercina Borges durante sua gestão à frente da LBA local. O 

livro constitui-se, na verdade, basicamente da compilação de expedientes administrativos da LBA. 
85

 Estanho, alumínio e borracha foram arrecadados pela LBA nos estados a pedido do governo federal para ele 

pudesse confeccionar armas, munição e botas para uso dos soldados brasileiros em guerra. 
86

 A Vila Cristo Redentor foi construída no Setor Aeroporto, em Goiânia. 
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ela defendeu a ideia de que as habitações não deveriam ser doadas, mas vendidas e pagas em 

prestações, com valores fixos conforme as condições de cada um. E assim foi feito. O recurso 

arrecadado com a venda dessas casas financiava outros serviços e ações beneficentes do 

Comando Estadual da Legião Brasileira de Assistência.  

 As ações e obras foram as mais variadas e estão descritas nos Quadros Demonstrativos 

2 e 3. Também, seguem, nos quadros a seguir, ações que liderou no estado de Goiás durante o 

período da Segunda Guerra Mundial, em apoio ao estado em guerra e junto às famílias dos 

soldados goianos convocados
87

. Estão relacionados nove projetos de construção, alguns mais 

arrojados, como o de um conjunto residencial, e outros, como o da Colônia Santa Marta, nos 

quais contribuiu com recursos e donativos. No entanto, sem dúvida foi a construção da Casa 

de Misericórdia de Goiânia, a Santa Casa, a obra que mais evoca lembranças sobre a 

experiência de Gercina Borges. 

O leque de ações e serviços é grande e inclui iniciativas civis, culturais, de saúde, 

assistenciais e educacionais. O que mais chamou a atenção, talvez por seu desconhecimento, 

foi a manutenção, na capital, de um pensionato para jovens do interior do estado para que eles 

pudessem completar seus estudos na então Escola Técnica de Goiás, bem como o fomento 

dado a algumas famílias residentes em Goiânia para que elas acolhessem esses rapazes em 

suas casas. Os registros da atuação de Gercina Borges ultrapassam, assim, a esfera da 

assistência e podem, em função disso, serem encontrados, nos dias de hoje, em documentos 

de outros órgãos públicos. Esse foi o caso da campanha para erradicação da tuberculose em 

Goiás, cujos registros estão na Secretaria de Estado da Saúde e foram encontrados, 

casualmente, quando se buscavam dados sobre a construção da Santa Casa de Misericórdia. 

Veja a descrição que se segue. 
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 Grande parte dos trabalhos coordenados por Gercina Borges, nesse período, é resultado das orientações da 

LBA nacional e podem ser também em outras partes do Brasil, como em Chapecó. Ver Tumelero e Silva (2013). 
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QUADRO DEMONSTRATIVO 2 – Obras construídas com o apoio direto e repasse 

financeiro, administradas por Gercina Borges. 

Nº Obras Resultado 

01 Santa Casa de Misericórdia Hospital filantrópico. 

02 Maternidade Dona Gercina Ala da Santa Casa. 

03 Escola de Enfermagem Unidade de formação profissional feminina. 

04 Abrigo Cristo Redentor Situado no Setor Oeste, destinava-se ao atendimento das 

pessoas idosas. 

03 Casa da Criança Unidade para o atendimento da criança abandonada, de onde 

dona Gercina despacha como Presidente do Conselho 

Estadual de Assistência. 

04 Centros de Puericultura Construídos em Goiânia, Cidade de Goiás e Bairro de 

Campinas. Pleiteou recursos para a construção de mais 

quatorze Centros de Puericultura no interior do estado. 

05 Colônia Santa Marta Unidade para o atendimento e combate da hanseníase. 

06 Vila Cristo Redentor Conjunto habitacional com sessenta casas, situado no Setor 

Aeroporto. 

07 Lar Escola Nossa Senhora de 

Lourdes 

Também no Setor Aeroporto, a unidade atendia 

especialmente meninas com escolarização, atendimento 

médico, cursos de corte e costura, bordado. 
Fonte: Dados copilados pela autora (ORIENTE, 1980). 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO 3 – Ações e serviços mantidos por Dona Gercina como 

membro da Sociedade São Vicente de Paulo, Presidente do Conselho Estadual de Assistência 

Social e Presidente da Comissão Estadual da Legião Brasileira de Assistência (LBA) 

Nº Ações e Serviços Objetivo/Detalhamento 

01 Bolsa de Estudo para os 

estudantes da ETG 

Beneficiava rapazes pobres e vindos do interior do estado 

para estudar na Escola Técnica de Goiás. A ação mantinha 

um pensionato na Rua 20 e oferecia auxílio às famílias que se 

dispunham a hospedar os jovens em suas casas. 

02 Auxílio financeiro à FAMA 

– Fundação de Amparo ao 

Menor Aprendiz 

Auxílio para manutenção das atividades da instituição 

03 Seção de Registro Civil Ofereceu gratuitamente registros civis, de nascimento e 

casamento aos mais pobres. 

04 Natal dos Pobres Gercina Borges iniciou, no estado, esse tipo de evento. As 

comemorações aconteciam na Praça Cívica e consistiam na 

doação de brinquedos e alimentos às famílias pobres de 

Goiânia.  

05 Dia da Criança Festividades alusivas ao Dia da Criança. 

06 Festas, bingos e quermesses O objetivo das festas era angariar recursos para as obras e 

serviços de assistência social. Incluíram jantares no Palácio, 

Jóquei Clube e no Automóvel Clube. 

07 Curso de Puericultura  Oferecido pela LBA em todo o estado.  

Oriente (1980) relata a implantação de um curso na região da 

Estrada de Ferro, a instalação de um Centro de Puericultura e 

Pediatria, bem como de uma escola primária, conseguidos 

com a interveniência de Dona Gercina junto à LBA nacional.  
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[Continuação do Quadro Demonstrativo 3] 

08 Campanha de combate a 

Gripe Asiática 

Buscou e estabeleceu convênio com a FISI com o qual, 

disponibilizou, por meio da LBA local, medicamentos e leite 

em pó.  

09 Curso de Corte e Costura Atividade desenvolvida pelas famílias da Vila Cristo 

Redentor, em que eram confeccionadas roupas e se 

ensinavam corte e costura às mulheres.  

10 Melhoria da Qualidade da 

Educação em Goiânia 

Empenhou-se por trazer para Goiânia as irmãs agostinianas e 

as auxilia na instalação do Colégio Santo Agustinho e do 

Colégio Ateneu. 

11 Liga de Defesa contra a 

Tuberculose do Estado de 

Goiás 

Criada em 1942, com autonomia de diretoria, teve à frente a 

senhora Gercina Borges Teixeira. 

Fontes: Dados copilados pela autora. (ORIENTE, 1980; GOVERNO DE GOIÁS, 2010).  

 

 

4.5 A MOBILIZAÇÃO DAS MULHERES GOIANAS DURANTE A SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL 

 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial foi instituída, na capital federal, a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), idealizada por Getúlio Vargas, cuja implantação ficou a 

cargo da senhora Darcy Vargas, esposa do então Presidente Getúlio Vargas, que assumiu, em 

âmbito nacional, sua presidência. O objetivo da LBA era oferecer apoio aos soldados 

convocados para a guerra e seus familiares. Assim, as mulheres brasileiras receberam do 

governo federal um chamado para trabalharem, cumprindo papel cívico junto à nação em 

estado de guerra. Goiás, onde já funcionava, desde 1939, o Conselho Estadual de Assistência 

Social, atendeu imediatamente ao apelo
88

. 
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 O surgimento da LBA, em 1942, foi acompanhado, nacionalmente, por grande campanha de mobilização pelo 

trabalho voluntário das mulheres, principalmente jovens e estudantes, em prol do trabalho assistencial, de caráter 

governamental. Talvez mesmo pelos valores sociais da época, não foi possível encontrar trabalhos sobre a ação 

de outras primeiras-damas estaduais à frente da LBA em seus estados, embora o cargo de presidente de honra da 

LBA local fosse reservado à primeira-dama. Somente os estudos de Tumelero e Silva (2013) sobre a LBA em 

Santa Catarina, durante toda a década de 1940, trouxeram correspondências oficiais do governo federal 

endereçados ao então interventor, e depois governador, Nereu de Oliveira Ramos solicitando que ele 

desenvolvesse, no estado, as campanhas assistenciais da LBA. Em Goiás, as correspondências eram endereçadas 

à primeira-dama (ORIENTE, 1980). Também não há, nos trabalhos dessas pesquisadoras, referências ao nome 

da esposa de Nereu de Oliveira Ramos. Ao estudar o impacto das ações da LBA sobre as práticas populares em 

Chapecó/SC, durante a década de 1940, Tumelro e Silva (2013) não fazem referências à primeira-dama local, 

mas ao médico Darcy de Camargo, que teria comandado, no oeste catarinense, os trabalhos da LBA. Segundo 

relatos de uma das testemunhas deste trabalho de pesquisa – Testemunha 3 – o convite para que Gercina Borges 

integrasse a LBA veio do próprio presidente Getúlio Vargas, que já conhecia o trabalho assistencial e voluntário 

que a primeira-dama desenvolvia. Sobre o trabalho voluntário da LBA ver Simili (2008) e para mais informações 

sobre a LBA no estado catarinense ver Tumelero e Silva (2013). 
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A partir daí, especialmente de julho de 1942, com a instalação do Comando Estadual 

da LBA, os trabalhos assistenciais desenvolvidos por dona Gercina Borges se ampliaram e 

todos os serviços de assistência social e filantropia, coordenados pela ex-primeira-dama, 

ficaram a cargo da LBA. Ela passou a atender os soldados convocados para a guerra e seus 

familiares, mas também à comunidade pobre da capital e às instituições filantrópicas do 

interior do estado. Passou a reivindicar, junto ao governo federal, recursos e ações que 

atendessem aos interesses dos goianos, que constituíam seu público-alvo. Uma das 

testemunhas afirmou que dona Gercina Borges tinha, pelo trabalho filantrópico que prestava 

aos goianos desde meados da década de 1930, prestígio e trânsito junto ao governo federal. 

Afirmou que: “Getúlio Vargas conhecia ela muito bem. Ele afirmava que ela era muito boa na 

assistência social, por isto disse „vou nomear a senhora como presidente da LBA aqui em 

Goiás‟.” (Testemunha 3). Oriente (1980) informou que, em 1940, Getúlio Vargas visitou a 

Santa Casa de Misericórdia, ficou muito impressionado com os trabalhos, e, atendendo a um 

pedido de Dona Gercina, elevou o repasse de recursos para aquela instituição e para os 

serviços ali prestados.  

Após a implantação da LBA estadual, Gercina Borges Teixeira iniciou a mobilização 

nos municípios goianos, entrando em contato com seus prefeitos, mas, especialmente, junto às 

primeiras-damas para a instalação de Comitês Municipais da LBA
89

. Ao final de 1942, já os 

havia instituído em trinta e oito unidades
90

, e, em 1943, eles já estavam funcionando em 

cinquenta e três municípios (ORIENTE, 1980). Por esses Comitês, e com o apoio financeiro 

da LBA nacional, Gercina Borges mobilizou uma rede de mulheres para atuar em diferentes 

frentes, caso o estado de guerra assim o exigisse. Para tanto, foram instituídos Postos de 

Voluntários, Centros de Costuras, nos quais eram promovidos diferentes tipos de cursos às 

mulheres. Nesses locais eram realizadas seções de costura, oferecidos cursos de 

Samaritanistas Socorristas, com o objetivo de capacitar as mulheres para socorrer ou substituir 

os homens em momentos graves. Promoviam-se também cursos de defesa aérea, de 

Comunicação em Morse, curso de técnicas em agricultura, chamado de “Curso de Monitoras 

Agrícolas”, para que as mulheres ocupassem o lugar dos homens no campo e não houvesse 

escassez de alimentos, caso eles fossem convocados para a guerra.  

Em 1943, por meio dos Postos de Voluntários e dos Comitês Municipais da LBA, 

Gercina Borges iniciou a arrecadação de alumínio, estanho e borracha, denominada, 
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 Essa era uma recomendação da LBA nacional. 
90

 Considerando que Goiás contava, em 1940, segundo o IBGE, com cinquenta e dois municípios, a LBA tinha 

conseguido mobilizar 73,08% desse total. 
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respectivamente, Campanha do Alumínio e Campanha da Borracha. O objetivo era arrecadar 

armamento, matéria-prima para a confecção de armas e botas para o uso do Exército 

brasileiro. 

Abaixo está reproduzido trecho de carta que Gercina Borges enviou à Folha de Goiaz, 

publicada em março de 1943, apelando nesse sentido: 

 

Neste instante de grandes convulsões, em que dificuldades de toda ordem 

emperram a consecução de qualquer iniciativa, o reaparecimento da “Folha 

de Goiaz” representa uma verdadeira demonstração de tenacidade e de 

esforço construtivo. Sejam, pois, as minhas primeiras palavras uma saudação 

a esse órgão de nossa imprensa na pessoa de seus dignos orientadores. 

Outrossim, como presidente da Legião Brasileira de Assistência em 

Goiás, cabe-me dirigir a seus leitores e aos meus coestaduanos em geral 

algo mais.Vivendo, tão somente, do amparo da Legião, se encontram, 

atualmente inúmeras famílias de convocados goianos, quer em Goiânia 

como em quase todos os Municípios desta Unidade. Ao povo do meu 

Estado, cumpre-me fazer um apelo para que, sem qualquer distinção, se 

congregue em torno dos objetivos da LBA. À mulher goiana, mais ainda 

impende uma tarefas especial. A ela cabe um papel preponderante nesta hora 

histórica para os destinos do País, quer como legionária visitadora ou como 

voluntária nos diversos cursos de emergência, cumprindo-lhe dar uma ativa 

colaboração à nossa Entidade, que tem por objetivo principal o amparo a 

todos, dentro do ideal de servir ao Brasil. A elas pois, a minha exortação 

sincera, no sentido de que dê o auxílio à Legião Brasileira de 

Assistência.Gercina Borges Teixeira - Presidente da Comissão Estadual da 

LBA. (ORIENTE, 1980, p. 83, grifos nossos) 

 

Em uma entrevista concedida à Revista Oeste, de março de 1944, relatando serviço de 

assistência da LBA, e preocupada com o volume e a qualidade deste trabalho, ela se dirige às 

mulheres goianas: 

 

É que, no meio de muita gente assistida, há os que pedem sem necessidade, o 

que contribui para a exploração condenável. Pela coluna brilhante de nossa 

querida revista OESTE, lanço um apelo às senhoras e senhoritas 

goianienses, para que se alistem como voluntárias da Pátria, nesse corpo 

de visitadoras que vamos organizar, e através do qual, controlando mais 

eficiente,o serviço de assistência, poderemos amparar melhor aqueles que 

realmente reclamam a nossa proteção. (ORIENTE, 1980, p. 116, grifos 

nossos) 

 

Durante toda a entrevista (Anexo C), e em outras passagens do livro de Oriente 

(1980), Gercina Borges não usa o termo caridade para se referir ao que ela, as voluntárias e 



107 

 

os servidores da LBA faziam. Para ela, conforme documentos dessa mesma fonte e como se 

vê nos grifos feitos em sua entrevista anterior, o que faziam se tratava de assistência  social
91

.  

Ainda sobre seu trabalho à frente da LBA, a Testemunha 8 afirmou, durante a 

entrevista: 

 

Dona Gercina tinha um clube enorme de assistentes que era chamado de Visitadores. 

Uniformizadas, com pastas, com os primeiros socorros, elas iam de casa em casa. Era um 

grupo, recebia do estado, um dinheirinho qualquer. Ligadas a Santa Casa, davam remédio, 

fiscalizavam, faziam serviço de atendimento às crianças e adultos. Serviço que hoje eu não 

vejo! (Testemunha 8) 

 

Ela tinha várias mulheres que acompanha ela (assim) nas visitas de assistência social, essas 

coisas. Elas iam juntas. (Testemunha 3) 

  

No desenvolvimento de seu trabalho, ela andava por toda a cidade de Goiânia, 

conhecia de perto as famílias carentes e seu interesse ultrapassava qualquer impasse – 

“especulava os pormenores e resolvia as questões difíceis.” (Maria Barbosa Reis apud 

ORIENTE, 1980, p. 236). Menezes (2004) cita, por meio das memórias dos moradores da 

Vila Nova, as visitas que Gercina Borges Teixeira fazia ao bairro. Em suas visitas 

domiciliares, buscava dar celeridade às soluções, como que evitando que elas fossem levadas 

adiante. Mantinha uma relação sem formalidade e afetiva com os trabalhadores pobres da 

nova capital. 

 

 

                                                           
91

 A noção de assistência social como política pública é recente e está formalmente expressa na Constituição 

Federal de 1988, em seus artigos 203 e 204, regulamentada na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/93). 

As ações de assistência social, sua organização e gestão encontram-se normatizadas na Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS/2004). Nesses documentos, a assistência social é direito e é tratada como política 

pública, integrando diferentes esferas de poder e compartilhando responsabilidades entre os entes. Suas ações 

devem ter continuidade, tendo em vista a geração de renda, a segurança alimentar e a assistência social para 

superar as fragilidades sociais e pessoais. Concebida dessa forma, visa, conforme a PNAS/2004, superar ideias e 

práticas pontuais, próprias do clientelismo, que confundem assistência social com assistencialismo e caridade. 
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4.6 O NORTE GOIANO: UMA REGIÃO ESQUECIDA PELOS GOVERNANTES
92

 

 

 

 As preocupações de Gercina Borges em atender aos goianos ultrapassavam os limites 

da cidade de Goiânia e revelavam compromisso de gestor público. Em dois momentos, nos 

registros de Oriente (1980), foram encontradas referências que dão conta de seu interesse com 

o norte goiano, região de difícil acesso e relegada ao abandono pelos sucessivos governos. 

Nesses registros ela se coloca como membro da administração estadual, parte do governo, fala 

na segunda pessoa do plural, conforme os grifos a seguir, dando a ideia de que é um agente 

político naquele contexto. O primeiro desses registros ocorre em março de 1944, quando, em 

entrevista à Revista Oeste, ela responde, revestida de autoridade, sobre a preocupação em 

atender às demandas do norte goiano. 

 

– E a região Norte do Estado, tão esquecido pelos antigos governos, foi 

lembrado devidamente? 

– O Norte, na atual administração goiana, deixou de ser a terra que Deus 

esqueceu. Também a LBA tem prestado inúmeros favores àquela imensa 

região de nossa terra e, se não fez mais, é porque não temos ainda ali 

instalados todos os Centros Municipais. Para cada uma de quase todas as 

comunas Norte-Goianas está sendo remetida a doação de quinhentos 

cruzeiros (Cr$ 500,00), destinada aos desajustados. Além disso, 

encaminhamos a quantia de cinco mil cruzeiros (5.000,00) para Arraias, 

a fim de auxiliar o “Asilo São Vicente de Paulo” no sustento dos 

indigentes ali internados; enviamos, também como dissemos, dez mil 

cruzeiros (Cr$ 10.000,00) para Porto-Nacional, a fim de ajudar nos 

trabalhos de sua Casa de Caridade, ampliando-lhe as instalações e outra 

melhorias. Remetemos mil e quinhentos cruzeiros, como auxílio, à Caixa 

Escolar de Posse; e presentemente, estamos atendendo a um pedido de 

auxílio vindo de Peixe. Estudamos ainda, um meio de criar em três 

cidades do Norte Goiano, possivelmente, em Formosa, Arraias e Pedro 
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 O que aqui se chamou de norte goiano corresponde ao atual estado do Tocantins. Até outubro de 1988 aquela 

região fazia parte de Goiás e integrava o Centro-Oeste. Sua ocupação se deu em função do ciclo do ouro, ao leito 

dos Rios Araguaia e Tocantins e, predominantemente, por migrantes oriundos de Pernambuco, Bahia e Piauí. 

Abrigava também cerca de seis nações indígenas. Desde o declínio do ciclo do ouro, no início do século XIX, 

que a população ali residente reclama do abandono político e administrativo, tanto do governo estadual quanto 

do governo federal. O vazio demográfico, a falta de comunicação e de canais para escoamento da produção 

tornaram os investimentos para o desenvolvimento da região, segundo os governos, dispendiosos aos cofres 

públicos, pois sua população era pequena e a economia era incipiente, baseada na agricultura e pecuária com 

fraca produtividade e trabalho familiar. Essas condições reproduziam o isolamento e atraso, se comparado ao sul 

e sudeste do estado goiano, fazendo com que as desigualdades se acentuassem e tudo permanecesse como estava. 

Até a implantação da Rodovia Belém-Brasília (BR-153) não havia canais de comunicação com o norte goiano. 

Esse quadro fazia com que o atraso, a pobreza, o isolamento e o abandono fossem as queixas mais frequentes 

daqueles que ali residiam. Para efeitos de comparação, à época da criação do estado do Tocantins, em 1988, a 

região possuía uma população estimada de 1.107.806 habitantes, distribuída em 277.620 km², enquanto Goiás, 

tendo como base sua configuração atual, possuía 4.744.198 habitantes, espalhados em 340.086 km². Ver Parente 

(1999). 
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Afonso – três pequenos, porém bem aparelhados hospitais, de cuja falta 

muito se ressente aquela região, que só agora vai sendo servida de vias 

de comunicação. (ORIENTE, 1980, p. 116-117, grifos nossos) 

 

O segundo registro, de 1945, se refere ao expediente que enviou à Presidência da 

República: 

 

As dificuldades de transporte eram grandes, principalmente para o Norte de 

Goiás, onde não havia estradas. Para ser feito o trabalho da Legião, nos 

lugares mais distantes, havia necessidade de avião. D. Gercina pensou em 

uma fórmula de resolver o problema com mais facilidade, recorrendo ao 

Sr. Presidente da República, mas não foi possível. Recebeu a seguinte 

resposta enviada pelo Chefe de Gabinete da Presidência: – (15/09/1945) – “De 

ordem do Sr. Ministro. Comunico-vos não ser possível ao Ministério atender, 

neste momento, à solicitação que fizestes, em ofício ao Exmo. Sr. Presidente 

da República, no sentido de ser posto à disposição dessa CE, um avião para 

percorrer cidades do Norte do Estado de Goiás, onde serão instalados Posto de 

Puericultura, em virtude do Estado-de-Guerra, que exige da Força Aérea 

Brasileira aplicação de todas aeronaves no serviço exclusivo de suas 

atividades normais, economizando, quando possível o combustível, cuja 

escassez, no mundo se vem fazendo. Ass. Dulcídio Cardoso, Chefe de 

Gabinete”. (ORIENTE, 1980, p. 129, grifos nossos)   

  

 Como se vê, ao prestar contas das ações daquele governo no atendimento aos 

municípios dessa região, Gercina Borges ressaltou a diferença daquela nova administração em 

comparação com o esquecimento característico de gestores passados. Sua fala buscou negar o 

descaso, estabelecer diferenças, quem sabe em uma tentativa de minimizar os desgastes que as 

queixas da população nortista produzia à figura do candidato. 

Em agosto de 1953, Gercina Borges, identificando as causas do aumento da pobreza 

em Goiânia, resolveu intervir. Constatando que a população pobre que chegava a Goiânia era, 

em grande parte, oriunda do Nordeste brasileiro, solicitou, segundo Oriente (1980), 

autorização ao Conselho Estadual da LBA para doar o saldo restante da arrecadação feita no 

estado para as vítimas da seca no Nordeste. Isso porque 

 

[...] Goiás não era atingido diretamente pela seca, mas que sofria as suas 

consequências. Isso porque, na época da seca, há o êxodo das regiões afetadas 

e Goiânia tornara-se meta dos flagelados, por ser uma cidade de recursos e, 

principalmente, de assistência e amparo social. Entretanto, esse Serviço de 

Assistência não resistia ao crescente aumento das despesas e, como acontecia 

também em outras regiões, também sofria o “regime deficitário”. Basta dizer 

que mais de 50% dos assistidos da LBA e da Agência de Serviço Social eram 

oriundos do Nordeste, fugindo da seca. (ORIENTE, 1980, p. 219) 
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Sobre sua ação no combate à pobreza e à mendicância, assim declarou o político e 

jornalista Jaime Câmara:  

 

Dentro de uma visão extraordinária do futuro, ela atacou problemas, que 

atualmente cerca de quarenta anos passados, preocupam as autoridades atuais, 

como o de casas populares para as classes menos favorecidas; o de amparo aos 

idosos carentes; o de proteção à maternidade e à infância, etc. só o que as 

administrações Públicas não conseguem é retirar, como ela o fez tão bem, a 

mendicância das ruas. (ORIENTE, 1980, p. 235-236) 

  

Conforme se percebeu anteriormente, eram reconhecidas, por aqueles que a 

conheciam, as suas investidas em reduzir a pobreza em Goiânia a partir das causas. 

 

 

4.7 EM DEFESA DO SOLDADO GOIANO CONVOCADO 

 

 

A LBA local, até março de 1944, atendia aos familiares de cento e quarenta e cinco 

soldados goianos convocados para a grande guerra. O auxílio que a LBA estadual prestava a 

essas famílias e aos soldados era financeiro, social e psicológico, segundo Oriente (1980). 

Como presidente da LBA, dona Gercina Borges encabeçou campanhas para arrecadar livros, 

cigarros, realizar a festa natalina dos soldados que se encontravam longe dos familiares (ver 

Quadro Demonstrativo 4, a seguir).  

No intuito de garantir os direitos dos goianos convocados para a guerra, a presidente 

da LBA reivindicou, junto ao governo federal, recursos e auxílio. Oriente (1980) transcreve 

dois expedientes, que se encontram nos anexos deste trabalho de tese. No primeiro caso 

(Anexo A), datado de 11 de janeiro de 1943, é solicitado auxílio financeiro para que as 

famílias dos soldados convocados quitem suas dívidas, já que o responsável por tal tarefa se 

encontrava longe de casa, à serviço do governo brasileiro. Em outra iniciativa (Anexo B), de 

13 de janeiro de 1943, também relativo ao auxílio financeiro, a LBA pleiteou aumento do 

repasse que o Ministério da Fazenda fazia para que os goianos convocados custeassem suas 

despesas de deslocamento até a base militar, em Minas Gerais. O que chama a atenção nos 

documentos e os torna relevantes face aos objetivos deste trabalho é o fato de a própria 

primeira-dama os assinar e os encaminhar diretamente ao governo federal. Os expedientes não 

passam pelo chefe do governo, ou mesmo fazem referências ao Palácio das Esmeraldas. 
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Segundo Oriente (1980), Gercina Borges foi atendida nas duas solicitações. Esse fato 

evidencia seu prestígio junto ao governo federal e que sua posição na administração pública 

estadual lhe conferia destaque e recursos políticos. Afinal, teve a prerrogativa de enviar 

documento oficial à presidência da República e ter suas reivindicações atendidas. 

Quando algum soldado morria durante a guerra, ela solicitava ao prefeito do município 

de origem daquele combatente que o homenageasse, batizando uma rua da cidade com o seu 

nome (ORIENTE, 1980). Durante o período de guerra, Gercina Borges se envolveu 

diretamente em campanhas com o intuito de ajudar o Exército Brasileiro. Arrecadou desde 

alumínio a livros, conforme Quadro Demonstrativo 4 a seguir. Demonstrou preocupação com 

as implicações do acirramento da guerra sobre a economia goiana e implantou cursos para 

preparar as mulheres no sentido de que elas assumissem, como mão de obra, o lugar dos 

homens no campo
93

. O Quadro Demonstrativo 4 permite visualizar um pouco desses serviços. 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO 4 – CAMPANHAS EM PROL DO EXÉRCITO E DO 

SOLDADO BRASILEIRO EM GUERRA – GOIÂNIA 2012 

Nº Ações e Serviços Objetivo/Detalhamento 
Volume  

Arrecado 

01 
Campanha do Estanho e 

Alumínio 

Arrecadar estanho e alumínio 

para o Exército Brasileiro 

Centenas de quilos 

02 Campanha da Borracha Usada 
Arrecadar borracha para o 

Exército brasileiro 

Mais de setenta mil quilos de 

borracha usadas 

03 
Campanha da Granada de 

borracha 

Arrecadar borracha para o 

Exército brasileiro 

Mais de mil quilos de látex 

04  
Campanha do Livro para o 

Combatente 

Arrecadar livros para os 

soldados no front 

Aproximadamente mil 

volumes 

05 
Curso de Samaritanas 

Socorristas 

Mulheres residentes em 

Goiânia, Anápolis, Goiás e 

Rio Verde 

Cem mulheres até março de 

1944 

06 
Cursos de Comunicações 

Telegráficas 

Mulheres goianas Sem informação 

Fonte: Dados compilados pela autora (ORIENTE, 1980, p. 112-118). 
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 Vale lembrar que essas ações também integravam o leque de atividades da LBA nacional. É relevante para os 

objetivos deste trabalho o protagonismo da primeira-dama, pois as ações da LBA nos estados poderiam ser 

coordenadas por outra pessoa, inclusive homens, mas, em Goiás, foram assumidas por Gercina Borges, que já 

desenvolvia trabalhos humanitários na nova capital do estado. 
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4.8 GERCINA BORGES A PARTIR DA MEMÓRIA DOS ENTREVISTADOS 

 

 

A partir deste ponto, as referências a Gercina Borges são dados coletados de fonte 

primária e se constituem em testemunhos colhidos entre aqueles que com ela conviveram: 

familiares, ex-empregados, pessoas que foram indicadas por outros entrevistados e que se 

declararam conhecidas e amigos. O objetivo desse levantamento é enfatizar a natureza da 

ação política da ex-primeira-dama goiana, alcunhada de “mãe dos pobres”, conforme iniciado 

na sessão anterior deste capítulo.  

Segundo um escritor goiano (Testemunha 5), Gercina Borges era uma mulher forte no 

sentido das origens
94

. Sua família era tradicional e abastada e, desde cedo, conviveu com a 

política. Seu pai era grande proprietário de terras e político, tendo sido juiz e senador da 

República, considerado “uma pessoa visionária” (Testemunha 2) e, muito cedo, mandou as 

filhas estudarem fora do estado. Fazia questão que cada uma das seis filhas aprendesse a tocar 

um instrumento, tendo Gercina Borges escolhido o bandolim. Sobre Gercina Borges, afirma: 

“[...] ela era uma mulher muito brava, sabe? E valente! Acostumada no meio político. O pai 

dela era político e contra os Caiados.” (Testemunha 2, grifos nossos). 

A Testemunha 8, advogada, eleita vereadora em 1941, na primeira legislatura 

municipal de Goiânia, e deputada estadual em 1959, assim a descreve: 

 

Dona Gercina era simples. Você pensa que ela escrevia alguma coisa que ela fazia? E ela era 

inteligente! Redigia bem, falava bem, mas modesta e calmamente e quase 

silenciosamente. Era tão educada, falava baixinho. Eu nunca vi dona Gercina falar muito alto. 

Comedida, sóbria. (Testemunha 8, grifos nossos) 

 

Tinha comedimento em tudo! Era uma mulher forte, inteligentemente forte. Então, é essa a 

Gercina que eu conheci e da qual eu posso falar. Como primeira-dama, era isso que todo 

mundo fala. Ela era chamada mãe dos pobres. (Testemunha 8) 
 

Gercina Borges era vista como uma mulher franca e severa. A sua franqueza podia, 

por vezes, ser tomada como agressão, segundo a Testemunha 7, amiga da família e filha do 

primeiro prefeito de Goiânia. Três exemplos sobre esse traço de sua personalidade são dados 

por parentes e auxiliares. Conta a Testemunha 3, neto de Gercina Borges, que certa vez ela se 
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 Segundo esse escritor e contador de “causos”, Gercina Borges era forte no sentido das origens porque sua 

família pertencia aos clãs Bulhões e Borges, do triângulo mineiro, especialmente Uberaba. Portanto, era 

originária de família rica e de tradição na política. É importante mencionar que a atuação política e a origem 

social de Gercina Borges Teixeira já foram enfatizadas anteriormente e, portanto, os entrevistados corroboram 

essas afirmações. 
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encontrou com o militar que teria levado a notificação da cassação do mandato de Mauro 

Borges, então governador do estado de Goiás, e ela lhe disse que ele não lhe era simpático. 

Em outro exemplo, a Testemunha 2, nora de Mauro Borges, filho de Gercina, conta que ela 

disse para uma mulher com muitos filhos e que ia a sua casa em busca de  ajuda: “Não te dou 

mais nada até você por na sua cabeça que pobre não tem que andar assim. Pobre tem que ser 

limpo, seus filhos têm que tomar banho”. Outros testemunhos ressaltam sua tenacidade.  

 

[...] e ai, o delegado baixou pra casa dele e a dona Gercina, era novinha, tinha uns 24 anos. Na 

hora que ele chegou lá, ele disse „eu vim buscar o dr. Pedro‟. E ela não sabia que ele tinha 

entrado e que estava no escritório. Ela disse „ele não está em casa‟. „Mas eu vou entrar aí pra 

ver!‟. „Só se for por cima de meu cadáver‟. Ela! E o delegado disse: „Eu vou entrar!” [...] mas 

felizmente, o delegado refluiu, foi embora. Pra você vê a valentia dela. (Testemunha 2) 

 

Quando o meu sogro foi deposto (Mauro Borges), o Palácio tava todo cercado de gente e os 

aviões começaram a sobrevoar a Praça, ela virou pro dr. Pedro e falou assim „Pedro, vamos lá, 

pegar em armas, juntos com o Mauro. Se for pra morrer, nós vamos morrer juntos‟. Ela era 

brava, muito brava! (Testemunha 2) 

 

Ela deu entrevista na rádio, dizendo que só sairiam se a cassação fosse legal, somente por 

meio de Decreto. E, realmente, só saíram quando chegou o Coronel, trazendo o Decreto, 

afastando Mauro Borges. (Testemunha 3)  

 

Sua neta conta, no vídeo documentário Museu Pedro Ludovico, assistido no museu 

com mesmo nome, que sua avó era muito mais assertiva que seu avô: “quando a vovó não 

concordava com alguma coisa, ela dizia na cara „o senhor agiu muito mal, não podia‟! E ela 

deixava meu avô com cara de tacho.” (GOVERNO DE GOIÁS, Videodocumentário Museu 

Pedro Ludovico, 2010).  

Era também vista como uma mulher com uma visão avançada: 

 

[...] ela foi mais avançada que os padrões da época. Eu acho que dessas primeiras damas aí, 

antigas, se você for ver na história, você vai ver que ela se destacou dentre, se você for falar de 

outras, das mulheres Caiado, até do Juca Ludovico. Até porque ela estudou fora, estudou em 

São Paulo. Ela tinha uma visão, assim, de mulher mais avançada, né? (Testemunha 2) 

 

Essa forma mais aberta de se relacionar com o mundo naqueles tempos, e sua 

determinação, podem ser representadas pelo episódio que envolveu certo bordel de Campinas, 

bairro da capital. Em certa oportunidade, com o objetivo “de conseguir dinheiro lá pras coisas 

dela” (Testemunha 5) e diante da impossibilidade de ter a orquestra para tocar em um baile 
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promovido por ela, aceitou que a banda de um bordel famoso de Campinas, de propriedade de 

Maria Branca, fosse tocar no Palácio
95

. Venerando de Freitas teria dito: 

 

“A senhora tem certeza?”. (Testemunha 7) 

 

É lógico que eu vou aceitar! Vê se ela tem, lá, também, muitos talheres? Então, trouxeram de 

lá toalha de linho, cristais. Dona Gercina aceitava essas coisas. (Testemunha 5) 

 

Preocupou-se, ainda, em conferir uma identidade cultural para Goiânia, fazendo com 

que ela fosse conhecida como uma cidade cultural. Apresentou a ideia de promover, após a 

inauguração do Grande Hotel, um evento cultural de grande porte. O intuito foi criar uma 

imagem positiva para a cidade
96

. 

 

Foi dona Gercina quem deu a ideia: “vamos fazer um Congresso!” Foi aí que fizeram o 

Primeiro Congresso dos Intelectuais. E, eles, do Brasil todo, foram hospedados no Grande 

Hotel e as reuniões que eles participavam aconteciam no Jóquei Clube. [...] O objetivo do 

congresso era trazer para Goiânia um incentivo da cultura. Então, foi o início da cultura, daí 

começaram a surgir os escritores como Bernardo Élis, que foi Secretário do meu pai, Eli 

Brasiliense [...] foi daí que começaram a surgir estas pessoas [...] para os Congressos vieram 

diplomatas, escritores, compositores... (Testemunha 7) 

 

Juntos, Gercina Borges, Venerando de Freitas e Pedro Ludovico, em reuniões que 

aconteciam na casa de um ou de outro, definiam as prioridades para os parcos recursos que 

dispunham, à época, para custear as obras em Goiânia. Nessas discussões, ela sempre opinava 

e, se fosse para necessário angariar recursos, sempre estava à frente nas campanhas. Em uma 

dessas inúmeras reuniões, em casa de Venerando de Freitas, então prefeito de Goiânia, 

Gercina Borges demonstrou preocupação com as grandes avenidas da capital. Defendeu ela a 

ideia de que nelas fossem plantados flamboyants, e assim, conta a Testemunha 7, foi feito, as 

Avenidas Araguaia e Tocantins foram arborizadas com essa árvore. Por sua sugestão, 

também, a Igreja aceitou que Nossa Senhora Auxiliadora, sua santa de devoção, segundo a 

Testemunha 7, fosse escolhida padroeira da cidade. 
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 Esse fato foi narrado por três entrevistados, além disso, consta das reminiscências de Venerando de Freitas em 

Samburá, livro de memórias lançado em comemoração ao centenário de seu nascimento. 
96

 Chaul (1999) menciona que, à época da fundação de Goiânia, muitos trabalhadores iam embora frustrados e 

indignados com as condições de vida na nova capital e que os comentários que faziam estavam produzindo, fora 

do estado, uma imagem negativa da nova capital. Esse fato talvez tenha sido pauta das reuniões entre Pedro 

Ludovico, Venerando de Freitas e Gercina Borges e a tenha feito sugerir realizar eventos culturais no Grande 

Hotel, dotando a cidade de uma identidade cultural. Há um “Relatório da Superintendência Geral”, datado de 

1936, que faz referência à campanha difamatória promovida pelos trabalhadores que, tendo vir trabalhar na 

construção de Goiânia, retornavam às suas origens, desapontados com as condições urbanas e de trabalho na 

nova capital. 
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Todos os relatos dão conta da influência de Gercina Borges sobre atos da 

administração do estado. Os depoimentos concordam que Pedro Ludovico escutava sua 

esposa nas questões de estado e de política. Sua influência ocorria até sobre aqueles a quem 

Pedro Ludovico desejava nomear para os cargos públicos. Ela dizia, segundo a Testemunha 7, 

“fulano não serve, acho que você deve nomear ciclano!”.  

A Testemunha 3, um dos netos de Gercina Borges, declara que sua avó discutia todos 

os assuntos, não era autoritária, mas também não voltava atrás em suas decisões:  

 

Ela sempre teve essa coisa (assim) de influenciar. Agora quando ela queria uma coisa ela dizia 

“Não, Pedro! É pra ser assim e vai ser!”. E aí ela não voltava atrás, não. (Testemunha 2) 

 

Diziam que ela dava certos conselhos pro dr. Pedro, mas eu nunca vi, então não posso afirmar. 

(Testemunha 4) 

 

A Testemunha 1, funcionário que, por certo tempo, foi responsável pela segurança de 

Pedro Ludovico, conta que, na administração de Mauro Borges, o estado queria tomar-lhe 

dois lotes de sua propriedade, situados à Rua 200, na Vila Nova. Então, valendo-se da 

amizade que tinha com Pedro Ludovico, o procurou em sua casa para resolver a questão. 

Sentaram-se à mesa da cozinha ele, dona Gercina e Pedro Ludovico. Ele expôs seu problema, 

Pedro Ludovico ficou calado e foi dona Gercina quem falou: “Segunda feira Pedro, você vai 

lá no Palácio e resolve isso com o Mauro. Se é para estes lotes ir para as mãos de gente 

desconhecida, antes fique com o Agenor que é gente nossa!” (Testemunha 1). 

 A testemunha 5, escritor goiano, mostrando um foto de Pedro Ludovico rodeado de 

homens da política e escritores, entre eles essa testemunha, ressalta a distância que ele, 

naturalmente, impunha
97

. Usa a foto, então, para estabelecer comparação entre as 

personalidades de marido e mulher. Ao contrário do ex-governador, Gercina Borges era 

acolhedora, procurada por inúmeras pessoas para resolver problemas de toda ordem. Segundo 

ele, era por meio de Gercina que se chegava a Pedro Ludovico. Para tanto, menciona um fato 

ocorrido: 

 

Em Goiânia, tinha um vereador que tinha uma loja ali na Avenida Anhanguera, ele era do 

PSD, partido do dr. Pedro. E aí, ele falava pro dr. Pedro que ele era do PSD, que podia morrer, 

que ele nunca ia sair do PSD. E aí vai, o povo da UDN pegou, dourou a pílula, comprou o 

mandato dele. Deu 3.000 cruzeiros pra ele, e ele se vendeu. Aí, ele foi, precisava falar com dr. 
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 Na foto, que faz parte do acervo mantido pelo escritor, Pedro Ludovico aparece, de terno branco, ao centro. As 

pessoas à sua volta se mantêm juntas, como que para ajustarem-se ao ângulo, mas há, tanto do lado direito, 

quanto do lado esquerdo, uma leve distância entre eles e o ex-governador. 
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Pedro, mas ele tinha dito que nem depois de morto ele mudava, saía do PSD. Aí, ele queria 

falar com Pedro Ludovico, mas ficou com medo de ir lá. Aí, foi na dona Gercina, ela ajeitava, 

“mãe dos pobres”, aí foi lá. „Pedro não quer falar com você não fulano‟. „Ai pelo amor de 

Deus!‟. Ele arrependeu demais de ter saído do partido, levou uma esfrega, eles não pagaram 

ele, aí, „Vou lá, falar com o Pedro!‟ [...] aí, ela disse, „não, coitado, tal e tal...‟ Aí, ele atendeu. 

E ela era assim, todas as pessoas que precisavam das coisas, com ele não arrumavam. Ele 

era durão. (Testemunha 5, grifos nossos) 

 

A Testemunha 6, outro escritor goiano que trabalhou no gabinete de Pedro Ludovico 

quando este era senador, conta, quando perguntado sobre Gercina Borges, que “às seis horas 

da manhã já tinha gente na casa dela, esperando pra falar com ela”. Ele mesmo tornou-se 

funcionário do estado de Goiás, funcionário do Fisco, graças à dona Gercina. Ela também 

usava de seu prestígio e influência junto às autoridades constituídas: 

 

Quando eu me mudei pra o Rio de Janeiro, fui estudar. Uma vida muito difícil, sem emprego, 

sem nada. Um dia, eu resolvi voltar, voltar pra Goiânia e aí, sabendo que ela estava no Rio, eu 

fiz uma visita à dona Gercina, esposa de Pedro Ludovico. E antes, eu tinha trazido estudantes 

goianos pra votar em Mauro Borges, em Goiânia, nas eleições de 1959 [...] eu trouxe mais ou 

menos, quase 90 a100 alunos, estudantes goianos, pra votar em Mauro Borges. [...] eu voltei 

para o Rio pra continuar meus estudos, mas a vida estava muito difícil, minha mãe tava muito 

chorosa, aí eu decidi voltar pra Goiânia. Aí, fiz uma visita a dona Gercina, me apresentei e ela 

perguntou „você é o menino que levou os votos pro Mauro? Nossa! Nós gostamos demais de 

você! Pedro tem uma verdadeira admiração por você. O que é que eu posso fazer por você?‟. 

Aí eu disse: „Eu queria voltar pra Goiânia, mas eu vou chegar lá sem emprego. Tinha condição 

do Mauro Borges arrumar um emprego pra mim?‟. Ela me disse assim: „Olha, o Mauro não 

vai nomear ninguém, que o projeto dele é por concurso, mas me dá seu nome. Dá direitinho 

seu nome, endereço e qual o cargo que você quer.‟ [...] Ela anotou meu nome, o cargo que eu 

queria. No dia que o Mauro Borges tomou posse [...] dentre os nomeados estava lá: 

Testemunha 6. (Testemunha 6) 

 

Ela pediu para o Juscelino nomear meu tio para tabelião em cartório, em Brasília. Tanto ele 

nomeou, que foi em Brasília, não veio pra cá. Meu avô era tão correto que ele não pedia nada. 

Eu pedi pra ele arrumar um emprego para mim no Senado e ele disse „eu não emprego parente. 

Eu não posso!‟. (Testemunha 3) 

 

A nomeação de Gercina Borges para a presidência da LBA se deveu, como informado 

anteriormente, não a Pedro Ludovico, mas a uma decisão de Getúlio Vargas que, segundo a 

Testemunha 3, neto de Gercina, e os registros de Oriente (1980), já conheciam seu trabalho. 

Como presidente da LBA, ela coordenava e acompanhava todos os serviços e campanhas 

pessoalmente. Andava por toda a cidade de Goiânia, buscando conhecer a realidade dos 

assistidos. O perfil popular e o prestígio da ex-primeira-dama foram assim relatados: 

 

Como Presidente da LBA, ela não ficava dentro do gabinete, não. Ela andava e perguntava pra 

cada uma pessoa. Todo mundo falava com ela. Ela ficava ao ar livre, falando com as pessoas. 
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Ela andava a cidade pra ver quais eram os problemas e o secretário ia junto para anotar. E ela 

mandava providenciar. Em 48 horas resolvia tudo. Ela era assim! (Testemunha 3) 

 

...ela caminhava pra ver a realidade, a realidade da pobreza, do que tava acontecendo em 

Goiânia que eles estavam imaginando fazer. (Testemunha 2) 

 

Dona Gercina andava em Goiânia e o povo vinha falar com ela o tempo todo. Eu vi 

inúmeras vezes ela tirar dinheiro da bolsa para dar para aqueles que vinham conversar com 

ela. [...] uma vez eu perguntei pro meu pai porque dr. Pedro não andava pelas ruas, como meu 

pai fazia, e ele respondeu „é o protocolo, minha filha! ...Ele é o governador!‟ (Testemunha 7, 

grifos nossos) 

 

Dava seis horas da manhã, ali na casa da Rua 26, tava cheia de gente, cheia de gente 

esperando pra falar com ela. O que é que eles queriam? Emprego, lote, remédio, aquela 

coisa toda que pobre precisa. Depois da audiência com ela, tomava café com ela, aquela 

casa cheia! A imagem que eu tenho de dona Gercina é ela atendendo aquela multidão de 

pessoas pobres. [...] Aí, eu vim a trabalhar como dr. Pedro Ludovico, ele era senador e 

presidente do PSD goiano, Partido Social Democrático, que reunia na rua 1, nº 2, num 

sobradinho. E lá, eu fui trabalhar com ele. Eu fazia uns bilhetinhos. Dez horas ele chegava, 

de terno branco, perfumado, aquela multidão de gente pra falar com o dr. Pedro, que 

era praticamente o todo poderoso Pedro Ludovico. Ele chegava, cumprimentava a gente, 

e fala comigo „Meu filho, vê aí quem quer falar comigo, pela ordem.‟ Aí, eu já tinha 

colocado na ordem lá, aí, entrava fulano, entrava ciclano e ele ouvia a história e falava 

assim „Faz uma carta pra o Secretário tal.‟ A gente fazia as cartas, ele assinava, pedindo 

pra olhar aquela pessoa que precisava de um lote no Macambira, precisava de um emprego. 

E aqueles bilhetinhos a gente fazia pra ele e ele assinava. (Testemunha 6, grifos nossos) 

 

Ainda, 

 

Ela era uma mulher popular, era do povo, porque tudo que ela fazia pelos pobres, e fez por 

Goiânia, não podia nunca ser de uma socialite. (Testemunha 7, grifos nossos) 

 

Mesmo eles não estando no governo, o povo ia na casa dela dia e noite. Não paravam de ir, 

não! Eu me lembro que eu era namorada do Bira (neto de Gercina), e não parava de ir gente lá. 

Eram muitas pessoas. As pessoas ficavam lá na porta, esperando ela dá comida, dinheiro. E ela 

dava! (Testemunha 2, grifos nossos) 

 

Como se viu, a ex-primeira-dama tratou de manter o povo próximo ao governo, 

minimizando o caráter formal que mantinha o chefe de estado, distante daqueles que governa. 

Não mantinha protocolos, se antecipava nas soluções, evitando, possivelmente, que os 

problemas fossem bater na porta do Palácio das Esmeraldas, causando desgastes ao candidato. 

Em uma posição articulada ao doméstico – a casa, mãe, cuidadora e esposa –, atendeu às 

demandas populares por serviços públicos essenciais. Pelo que se viu, Gercina Borges soube 

fazer isso sem que aqueles que a cercavam identificassem os objetivos políticos de sua ação, 

pois, indagados sobre sua identificação com a política, todos os testemunhos avaliaram que 
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ela não tinha intenção de atuar na arena política, mas somente de ajudar e atuar como 

colaboradora de Pedro Ludovico: 

 

Ela era uma política nata e inteligentíssima [...] mas ela fazia assistência como forma de 

mostrar a importância que Pedro Ludovico dava a cidade de Goiânia. (Testemunha 7, 

grifos nossos) 

 

Não acho que ela ia fazer política, porque no caso dela, o que ela gostava era de ajudar o 

povo. (Testemunha 1, grifos nossos) 

 

Ela não tinha interesse pela política, o problema dela era o social. (Testemunha 6, grifos 

nossos) 

 

O que ela fazia não era caridade, era responsabilidade! (Testemunha 5, grifos nossos) 

 

Política propriamente, não. O interesse dela era a pessoa humana que ela procurava ajudar. 

Ela procurava ajudar a pessoa humana. Forçosamente, ela entrava na política porque isso 

era uma coisa do governo, ela participava destes atos. Nisso ela aprecia muito. 

(Testemunha 4, grifos nossos) 

 

Essas mesmas testemunhas, no entanto, falam sobre sua atuação política, colaborando 

nas campanhas eleitorais do esposo, do filho e de poucos amigos. Narram fatos em que ela se 

fez presente durante as campanhas eleitorais, colocando sua imagem ao lado dos candidatos 

apoiados pelo partido político; saía às ruas pedindo voto para os seus candidatos e posava ao 

lado do marido em eventos políticos. Também, foi possível registrar passagens em que 

orientava a esposa de um dos candidatos, apoiado pelo casal, a se portar de modo a 

aproximar-se do povo, ganhando sua confiança: 

 

Eu estava presente. Certa vez, seu Pedro e dona Gercina iam viajar para o interior com 

um candidato e sua esposa. A mulher do candidato pegou luvas para levar e era cidade do 

interior. E nós íamos nos reunir à porta da casa do Dr. Pedro, ali, onde hoje é museu. E a dona 

Gercina saiu simplezinha, muito bem vestida, mas o vestir-se bem não quer dizer estar 

exibindo „aqui eu estou!‟, né? Então, ela viu a moça com as luvas e disse „Olha!‟, bem 

delicadamente, „é muito conveniente que você não levasse as luvas porque se lá for muito 

chic, ninguém, lá, vai usar luvas ou chapéus, então você fica muito. Além disso você é mulher 

do candidato e os eleitores humildes vão achar muito esquisito, uma mulher tão 

importante, que usa chapéus, ir pedir votos.‟ Olha a inteligência dela! E ela disse isso com 

uma singeleza e coisas iguais a essas eu vi muito. (Testemunha 8, grifos nossos) 

 

Eu acompanhei várias vezes dona Gercina, quando ela ia pedir voto. (Testemunha 1, grifos 

nossos) 

 

Na época de campanha política, aí ela andava (na época de eleição) pedindo voto. Naquele 

tempo, não era proibido fazer boca de urna, né? Ela fazia boca de urna. (Testemunha 3, grifos 

nossos) 
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Em outros depoimentos, bem como em diversas fotos – algumas delas em anexo – são 

feitas outras referências à influência política de Gercina Borges. Seu prestígio político, ainda 

que não discursasse ou declarasse abertamente qualquer intenção política, era invocado: 

 

Ela aparecia nas Convenções políticas, mas não falava nada. Ela aparecia para dar o ar da 

graça, para mostrar que estava junto com o Pedro. [...] Ela ia querendo aparecer junto ao 

Pedro, como que dizendo que ela estava por dentro das coisas, que ela sabia de tudo. Mas 

participar diretamente, não! Mas ela aparecia muito, como você viu nas fotos. (Testemunha 4, 

grifos nossos) 

 

A dona Gercina falava durante as campanhas, ela ia nos encontros tudo, conversava, mas 

discurso não, só conversava. Ela ia conversando com o povo. (Testemunha 2) 

 

Ela era uma exceção. Você acha que o dr. Pedro fundou Goiânia tudo sozinho, sem ter 

uma mulher de lado, boa? A mulher não aparecia, então era o homem quem fazia tudo. 

(Testemunha 5, grifos nossos) 

 

Recebia autoridades, conversava muito bem, tinha uma comunicação fantástica, sabe? Ela 

tinha carisma. Ela era carismática. Quando ela falava as pessoas calavam porque ela falava „eu 

penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo‟. [...] a palavra dela era o ato final. (Testemunha 7) 

 

Certa vez, foi quando eu votei pela primeira vez, meu pai disse „você vai trabalhar‟. Meu pai 

era candidato e Pedro também. Eu me encontrei com Lívia, que é filha de deles, e dona 

Gercina no Grupo escolar Modelo, hoje é do Senai. E ela, pessoalmente, distribuindo voz, 

olhando e direcionando „você vai fazer isso, você vai fazer aquilo‟. (Testemunha 7) 

    

O interesse de Gercina Borges pela política transparece, ainda, na fala da Testemunha 

3, que conviveu na casa do casal Ludovico desde seu nascimento. Para ela, seus avós 

maternos “[...] discutiam política o tempo todo. Minha avó entrava em tudo”. E relata a 

Testemunha 1: “Quando era época de política ela saía na rua, visitava aquelas pessoas 

que ela tinha ajudado e pedia voto. Eu mesmo fui muitas vezes com ela. Ajudei ela a fazer 

título de eleitor de muita gente aqui” (Testemunha 1, grifos nossos). 

Na fala da Testemunha 1, quando declarou sua concepção acerca do que seria a 

política, algo chamou a atenção e mereceu ser aqui citado porque, de certa forma, ofereceu luz 

para a questão que se busca resolver: teria Gercina Borges atuado politicamente? “Eu sou de 

um tempo que primeiro a gente ajudava o povo, dava as coisas para ele, e depois podia pedir o 

voto. Naquela época, política era assim, a gente dava, fazia o favor, ajudava as pessoas. Isso 

era política, não é igual ao que meu neto faz hoje, não” (Testemunha 1). 

 Essa declaração remete ao contexto histórico brasileiro no qual emergem as relações 

de compromisso e lealdade entre senhores, donos de terras, e seus apadrinhados, ou 

agregados, com fins eminentemente políticos e que ficou conhecido como voto de cabresto. 
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Segundo Leal (1978), por todo o Brasil, durante a Primeira República (1888 a 1930), o chefes 

políticos locais, normalmente grandes fazendeiros da região, forneciam aos seus 

apadrinhados, gente desprovida de quase tudo, aquilo que careciam. Forneciam remédios, 

sapatos, roupas, um pedaço de terra para cultivar, emprego, entre outras coisas e, em troca, a 

população tinha o compromisso de apoiar e votar nos candidatos indicados por esse chefe 

político
98

. Essa prática política também se reproduzia em Goiás e manteve arranjos políticos 

que sustentaram grupos políticos distintos (CAMPOS, 1983). Uns deles era o grupo liderado 

pelos Bulhões, grupo do qual provém Gercina Borges.  

 Assim sendo, e considerando que seu pai era senador e líder político influente em sua 

região, é de supor que tenha crescido em meio a essa prática política e que, diante da tarefa de 

lidar com as camadas urbanas despossuídas e convivendo na esfera pública, desempenhando 

uma função política em favor de seu esposo, candidato, tenha reproduzido esta prática. 

Portanto, a sua filantropia e ação humanitária eram ações políticas. 

 Sobre os motivos que teriam levado ao deslocamento das ações de Gercina Borges 

para outros campos da vida social, ou até mesmo produzido o seu esquecimento, as 

testemunhas declararam: 

 

Ela não falava mesmo, não. [...] era da personalidade dela e um pouco do modo estilo goiano. 

A mulher goiana não era de aparecer. As mulheres em Goiás tinham pouco valor como 

mulher mesmo. Elas eram inexpressivas. Tinham as que conseguiam se manter, 

aparecer, essas acabavam marginalizadas [...] em Goiás as mulheres eram super-

recatadas iam pra igreja, da igreja pra casa. (Testemunha 2, grifos nossos) 

 

De primeiro, mulher não estudava, não. Mulher era para casar. „Mulher vai aprender a ler, 

vai escrever bilhetinho pro namorado‟, os pais não deixavam. [...] a mulher não aparecia, 

então, era o homem quem fazia. (Testemunha 5, grifos nossos) 

 

Eu até posso dar um nome a isso, é o machismo, sabe? Mulher naquela época, sabe? Até 

para votar, a mulher foi votar nos anos 30. Naquela época a mulher não tinha isso. Hoje a 

primeira dama, até a de prefeito, elas aprecem. [...] havia essa coisa de excluir, havia 

reuniões só para homens, sabe? (Testemunha 7, grifos nossos) 

 

Então não podiam tirar, seria despersonificar, sabe, a imagem do interventor, da palavra 

dele, porque naquela época era “o interventor!” [...] porque mulher não aparecia. 

(Testemunha 7, grifos nossos)  

 

A mulher de Goiás, no século passado e lá na velha capital, onde as mulheres eram 

estudiosas, falavam francês muito bem, falavam outras línguas, eram escritoras, fundaram 

jornal, fundaram o Clube Feminino, eram mulheres a ponto [...] porém, o sistema social e 
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 Ainda que o coronelismo seja prática política restrita à Primeira República, Leal (1978) e Carvalho (1997) 

também apontam o clientelismo como fenômeno político eleitoral, que se manifestou nos centros urbanos após 

este período. 
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político não permita que a mulheres aparecessem. Não digo que era o machismo, não. Era 

costume, era o hábito, era a cultura. [...] muitas eram orientadoras dos maridos, mas sob os 

travesseiros, à noite, dando opiniões, mas publicamente? (Testemunha 8, grifos nossos) 

 

Naquela época a mulher não discursava. No estado tinha Almerinda (Arantes), na região de 

Ipameri, Eu e Ana Botelho, em Pedro Afonso. Ah! tinha uma mulher em Paranã, não me 

lembro o nome, que se tornou a primeira prefeita eleita de Goiás [...] até hoje é assim! Eu me 

lembro de um lugar chamado Fumaça, eu fui apedrejada! (Testemunha 8, grifos nossos) 

 

[...] eles [Pedro Ludovico e Gercina Borges] eram muito unidos e sentia-se que eles se 

influenciavam, porque nenhum marido e mulher que se respeitam, deixa de ouvir um ao 

outro, em certas circunstâncias, ainda mais quando se trata de uma organização política. 

Um ouve o outro e, às vezes, dá puxão de orelha mesmo! Mas naquele tempo, ela podia falar, 

falar, mas ninguém ficava sabendo que era ideia de Gercina. Agora ela começou a se sair, 

a se sobrepor a tudo isso, na época da mudança da capital para Goiânia. Ela começou a 

trabalhar, a mostrar o serviço dela própria, abrir aquela porta trancada para a mulher. 

Fundou a LBA, porque o Brasil entrou em guerra, os jovens goianos que foram para a guerra 

tinham aqui uma associação que ela cuidou. Cuidou desses pracinhas goianos enquanto eles 

estavam lá. Cada pracinha tinha uma madrinha, pra mandar as coisas, olhar. Era uma coisa 

muito bem organizada. Quando eles voltaram foram assistidos, muitos ficaram loucos [...]. 

(Testemunha 8, grifos nossos) 

 

 Para as diferentes testemunhas, a presença e a participação de Gercina no governo de 

Pedro Ludovico é um fato. Mas, em função dos valores presentes na sociedade em que viveu 

e que constrangiam a mulher na esfera pública e limitavam sua ação no campo da política, o 

abuso da memória, identificados como esquecimento e deslocamento da experiência das 

mulheres para campos outros, ocorreu, e sua experiência não foi narrada oficialmente e nem 

percebida como política.  

No entanto, a experiência política de Gercina Borges Teixeira junto ao esposo, Pedro 

Ludovico Teixeira, iniciou-se ainda no começo de sua vida pública, quando editavam o jornal 

O Social
99

 (Anexo E). A visão política da ex-primeira dama o ajudou, definindo todas as 

matérias que deveriam, ou não, ser publicadas no jornal. Ela selecionava tudo. Pedro 

Ludovico assim avalia o jornal: 

 

É lógico que o jornal me projetou, também. Ele ajudou o povo de Rio Verde 

a ficar do meu lado, durante os quatro ou cinco anos em que circulou. 

Depois eu fui nomeado interventor federal e com a minha ausência ele 

desapareceu. (JORNAL OPÇÃO, 1978 apud REVISTA UFG, 2009, p. 194) 

 

                                                           
99

 O Anexo H traz imagens do único exemplar encontrado desse periódico, datado de 1945, quando aconteciam 

as eleições e Pedro Ludovico se apresentava como candidato ao Senado. O documento encontra-se no Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás e não obstante a importância do jornal para o que se propõe este trabalho, não 

foi possível encontrar, quer com familiares ou mesmo no Museu Pedro Ludovico, nenhum outro exemplar, 

anterior ou posterior. 
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 A partir de 1936, como se viu, diante de um acordo com seu esposo, governador, ela 

assumiu para si a responsabilidade por atuar no atendimento à população goiana, 

especialmente a residente na nova capital, Goiânia. Dividiu com ele e com Venerando de 

Freitas a tarefa de buscar soluções que pudessem contribuir com a construção da nova capital, 

símbolo de uma nova força política em Goiás. A preocupação da ex-primeira-dama, nessa 

fase, ao que tudo indica, era evitar o desgaste político do marido, liberando-o para dedicar-se 

às questões do estado. Com a fundação do Comitê Estadual da LBA, a partir de 1942, a tarefa 

de dona Gercina ganhou mais projeção e novas responsabilidades foram por ela assumidas: 

mobilizar a população em apoio ao país em guerra e, também, atender aos municípios com 

obras e ações de assistência e saúde. 

 Na presidência da LBA, órgão no qual trabalhou por dezenove anos com poucos 

intervalos de afastamento e do qual se desligou completamente em 1961, passou a se 

posicionar como membro do governo e falar em nome do estado, conforme documentos por 

ela assinado e transcritos em Oriente (1980), a entrevista na Revista Oeste (Anexos A, B e C). 

Ademais, o acesso ao governo federal, já demonstrado anteriormente, permitiu que se 

comunicassem e reivindicassem obras e serviços para o povo goiano sem qualquer 

interveniência, ou protocolo, junto ao chefe do governo local. O prestígio político e o 

reconhecimento que conquistou junto aos goianos e ao governo de Getúlio Vargas, advindos 

de seu trabalho e das obras que construía com o auxílio da sociedade, lhe conferiram 

credibilidade para encabeçar inúmeras campanhas de arrecadação de recursos financeiros, 

mas, também, de material, como foram as Campanhas do Alumínio e Estanho e da Borracha. 

Também, era apoio disputado pelos candidatos à época, conforme conta seu neto, a 

Testemunha 3. 

 Gercina, ao atuar na sociedade goiana de sua época, articulou uma figura materna, 

acessível e despretensiosa que atendia ao povo em suas mais diferentes reivindicações. Não 

havia lugar certo para fazê-lo, recebia e ouvia o povo em ambientes informais, como a sua 

casa, no meio da rua, em visitas domiciliares, de forma direta ou por meio da equipe de 

cuidadoras que coordenava, em uma tentativa de evitar, talvez, que ele, o povo, fosse bater às 

porta do palácio, criando um fato político capaz de desgastar a imagem de Pedro Ludovico 

Teixeira, retirando o foco das coisas com as quais devia ele se preocupar: o Estado. Assim, de 

acordo com as fontes, não é demais afirmar que ela se esforçou em dividir as obrigações que 

tem um chefe de estado para com o povo, ao mesmo tempo em que cuidou em preservar sua 

imagem política. Se ele era enérgico, sério e tinha restrições em atender a certos pedidos ou 
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pessoas, ela era acolhedora, ouvia a todos e fazia chegar até ele aquilo que desejavam, 

também cuidando de trazer as respostas. Se Pedro Ludovico Teixeira, em função de sua 

imagem, não podia fazer o que lhe era pedido, ela atuava. Se ele não deseja conversar com 

adversários ou desafetos, o contato se dava por meio dela.  

 Atuando a partir do renome e como suplementadora, quer de modo informal ou em 

nome do poder público, como o fez à frente da LBA e do Conselho Estadual de Assistência 

Social, Gercina Borges articulou ações no âmbito do feminino e do privado – o cuidado – ao 

público, em benefício político do marido. A força política nascida dessa experiência resistiu 

aos mandatos eletivos do marido e ao tempo, fazendo com que fosse identificada como a 

“mãe dos pobres” e que se mantivesse no imaginário do povo goiano até os dias atuais. Como 

afirmaram vários documentos e testemunhos, mesmo quando não esteve mais à frente da LBA 

e, tampouco, era primeira-dama, sua casa sempre esteve cheia de pessoas que lá compareciam 

somente para vê-la ou solicitar sua ajuda. 

Não obstante tais fatos, não há registros historiográficos ou sociológicos que mostrem 

sua experiência e atuação política. Não há entrevistas na qual se possam conhecer suas ideias, 

suas opiniões, com exceção daquela dada à Folha de Goiaz e à Revista Oeste em 1943 e 1944, 

respectivamente (Anexos C e D). Não há registros sobre ela, individualmente, ou 

detalhamentos sobre sua participação nos diversos eventos dos quais tomou parte. Sem 

desmerecer a importância do trabalho de Oriente (1980), pois é o único livro que, 

inicialmente, se propôs a tratar da experiência da ex-primeira-dama Gercina Borges e que 

constituiu-se fonte imprescindível para este trabalho, a narrativa trata, na verdade, de uma 

compilação de documentos da LBA. Nos eventos mencionados não há depoimentos ou 

declarações da ex-primeira-dama e, quando se faz referência a algum discurso, este é de uma 

autoridade masculina em eventos por ela promovidos. A preocupação de Oriente (1980) foi 

enaltecer o trabalho de caridade que a ex-primeira-dama realizou à frente da LBA, mas, 

fundamentalmente, o trabalho da instituição sob a sua coordenação, pois descreve as ações 

desse órgão mesmo quando Gercina Borges encontrava-se dele afastada. Não oferece, 

portanto, contribuições para, no futuro, traçar um perfil sobre a pessoa e figura pública 

Gercina Borges Teixeira. O mesmo não se pode dizer da experiência de seu marido, Pedro 

Ludovico Teixeira, de quem se tem farto acervo documental e volumes de produções 

biografias e acadêmicas. São entrevistas, teses, dissertações e estudos nos mais variados 

campos de conhecimento (Sociologia, História, Ciência Política e Economia). 
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A dificuldade das mulheres em ter sua experiência incluída no campo da política, 

porém, não é fato que reveste somente a experiência de Gercina Borges, mas apresenta-se 

como fenômeno comum a quase todas as mulheres que se envolveram nesse universo, 

conforme será demonstrado no próximo capítulo, que aborda a experiência das parlamentares 

e ex-parlamentares que adquiriram capital político para ingressar nesse espaço da esfera 

pública a partir de suas ações humanitárias e filantrópicas na condição de suplementadoras de 

seus maridos candidatos e governadores. 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

 

A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA EM GOIÁS: AS 

GOIANAS NO PARLAMENTO 

 

 

Uma pesquisa sobre a incursão das mulheres na política em Goiás
100

, realizada entre 

2008 e 2010, na Universidade Federal de Goiás, entrevistou algumas ex-primeiras damas que 

relataram suas experiências no mundo da política. Algumas delas assumiram na esfera 

pública, inicialmente, a gestão de parte da tarefa de um chefe de estado no governo, qual seja, 

dar atenção às populações mais vulneráveis social e economicamente. Assim, em uma 

condição de suplementadoras das tarefas políticas de seus maridos, ingressaram no mundo da 

política e ganharam prestígio entre os eleitores. Findados os mandatos eletivos de seus 

esposos, ingressaram na atividade política institucional, especificamente na arena legislativa. 

A decisão por analisar os depoimentos dessas ex-primeiras-damas goianas se deveu ao fato de 

que essas mulheres tiveram, no campo da política, ainda que em tempos diferentes
101

, o 

mesmo papel e posição que Gercina Borges, qual sejam, primeiras damas, encarregadas pelo 

cuidado e ação humanitária do estado, atrevés do renome, ainda que esta não tenha se 

candidatado a qualquer cargo legislativo, como foi o caso das entrevistadas
102

. O objetivo é 

demonstrar, por meio dessas entrevistas, as continuidades e mudanças no papel e no status das 

mulheres na esfera política, pois, como se sabe, o passado, encontrando nas instituições – 

escola, estado, igreja, família – condições que lhe deem estabilidade (BOURDIEU, 2010), se 

reproduz no presente, conforme já afirmado anteriormente. As entrevistadas se colocaram, 

também, como colaboradoras nos mandatos dos maridos, assim como Gercina Borges, 

assumindo o protagonismo das ações humanitárias do governo durante o período em que eles 

foram governadores. Não obstante a passagem do tempo que as separam de Gercina Borges, 
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A pesquisa intitulada “A Participação das Mulheres na Política em Goiás” foi realizada na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), no período de 2008 a 2010, sob a coordenação da Professora Denise Paiva Ferreira. Foi 

financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), tendo sido também aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, por meio de parecer consubstanciado (n. 

15/2009). Esta pesquisadora esteve vinculada a esta pesquisa. 
101

 Não é demais ressaltar que estas experiências não podem ser tomadas como semelhantes em vistas do tempo e 

do contexto social em que se desenvolveram, mas são analisadas buscando estabelecer parâmetros de ação em 

um campo que ainda mantém, até os dias atuais, em proporções diferentes, restrições a inclusão e participação 

das mulheres. 
102

 Um aspecto comum entre as entrevistadas e que as diferencia de Gercina Borges é que todas elas, após 

exercerem a função de primeira-dama, se elegeram e/ou se reelegeram para um cargo parlamentar. 
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ainda denunciam constrangimentos e limitações para o ingresso e a permanência no campo da 

política (SÁNCHES, 2006; SACCHET, 2009).   

Para tanto, foram selecionados trechos das entrevistas das ex-primeiras-damas, nos 

quais elasdescreveram sua atuação na política, sua percepção do campo político, a atuação 

feminina na política e os entraves para a mulher nessa esfera da vida social. O que interessava 

era saber em que momento essas mulheres se identificaram com as políticas, como 

experimentaram esse campo e essa atividade. Foram selecionados trechos de entrevistas com 

quatro mulheres goianas, aqui identificadas como Ex-Primeira-Dama 1, Ex-Primeira-Dama 2, 

Ex-Primeira-Dama 3 e Ex-Primeira-Dama 4
103

.  

 

 

5.1 A IDENTIFICAÇÃO COM A POLÍTICA 

 

 

A identificação com o mundo da política, segundo as ex-primeiras-damas e 

parlamentares goianas, se inicia em função da participação de familiares do sexo masculino, 

pai ou esposo, nesse universo. Porém, é na atividade assistencial e filantrópica de primeira-

dama que essa identidade se aguça e se define. Para a Ex-Primeira-Dama 1, até o momento 

em que seu esposo tem o mandato cassado ela não se identificava com a política, tendo sido 

capaz de apontar o exato momento em que a política começou a fazer parte de seu dia a dia: 

 

Eu sei exatamente quando é que nasci politicamente, não foi quando eu me casei, foi quando 

[...] foi cassado. [...] eu senti um golpe muito forte, talvez mais do que ele, e eu passei a sentir, 

dentro daquele momento em que nós vivíamos... ...que eu tinha que tomar uma atitude, uma 

atitude de resistência. Aí nasceu a militante, a militante [...] que me deu esse perfil forte. (Ex-

Primeira-Dama 1) 

 

 Até então, essa ex-primeira-dama separava a esposa do universo político ao qual o 

marido se associava, entendendo que, assim como a esposa do médico não vai exercer a 

medicina em função desse enlace conjugal, “o fato de casar com um político, não quer dizer 

que a mulher vá exercer o papel político” (Ex-Primeira-Dama 1).  

A Ex-Primeira-Dama 2, embora viesse de família com forte ativismo político, também 

declarou certo desinteresse pela política. Admitiu, no entanto, que seu ingresso nesse universo 
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 Essas mulheres foram primeiras-damas do estado de Goiás nos anos mais recentes, a partir da década de 

1970. A classificação Ex-Primeira-Dama 1, Ex-Primeira-Dama 2, e assim por diante, não obedece à cronologia 

de sua atuação. 
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se deveu à insistência de seu esposo, que considerava que sua experiência como primeira-

dama do estado de Goiás a habilitava a um mandato legislativo. Em todos os mandatos que 

exerceu atendeu, portanto, aos desejos e aos projetos do esposo:  

 

[...] eu entrei na política. Fui estimulada pela família (né?), pelo meu esposo, que já era 

senador, ele falou: “[...] você tem muita experiência, então vamos entrar na política”. Eu não 

queria não, porque eu tive a experiência do meu pai e eu via que era uma vida de muito 

trabalho, sabe, de muita responsabilidade, e eu gostaria de ficar mais tranquila, né? Mas ele 

me incentivou muito, sabe, e também depois, o segmento político me ajudou. De forma que eu 

fui, assim, muito incentivada a entrar na política. (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

 Declara, ainda, que seu desejo sempre foi ser colaboradora nos projetos do marido: 

 

[...] não partiu de mim não, sabe? Porque eu sempre achei que eu tinha que ser colaboradora 

do meu marido, né? Então eu sempre o incentivei, quando ele foi vice-governador eu estava 

com ele; quando ele foi candidato ao senado, eu estava com ele. E eu queria realmente ser uma 

colaboradora na vida dele, né? Mas, [É!] eu nunca pensei em ser candidata. Nunca tive esse, 

esse ideal, né? (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

Seu ingresso na política se deu quando os filhos já eram adultos e não precisavam 

mais de seus cuidados. Caso assim não o fosse, não teria aceitado e nem seu esposo 

incentivado: 

 

Não, não! Nem meu marido iria propor isso [ahã], porque ele sabe da minha dedicação como 

mãe, né, como dona de casa. E nem eu aceitaria porque a minha função naquela época era 

formar a minha família, né? Não era me aventurar a uma política, né? Naquela época eu só 

lecionava e pronto! Meus filhos, minha casa, era a minha prioridade, né? [ahã] Agora, depois 

que meus filhos casaram, aí eu comecei a trabalhar com meu esposo e cuidar. Nós fizemos a 

creche lá na empresa e eu cuidava desses meus nenês lá da creche e... Mas eu passei pelo 

governo, né, sem problemas, porque os filhos já eram adultos, casados, né? (Ex-Primeira-

Dama 2) 

 

 A Ex-Primeira-Dama 3, por sua vez, declara que sua identificação com a política se 

iniciou muito cedo, por meio da atividade que seu pai desenvolvia. Segundo ela, ele “foi uma 

pessoa muito participativa, muito bem relacionado e sempre estava à disposição para qualquer 

boa causa para o município”. Assim, cresceu assistindo aos pais ajudarem os outros: “Então, a 

gente foi criada naquele ambiente. Daí porque a gente procurou talvez, (hã) dar continuidade 

àquilo que foi o exemplo que a gente teve em casa” (Ex-Primeira-Dama 3). 

 A Ex-Primeira-Dama 4 afirmou que, vindo, também, de uma família de políticos, 

desde cedo se sentiu encantada com esse universo, em função da atuação de sua família e pela 
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forma como a ex-deputada Berenice Artiaga
104

 se colocava frente às questões do dia a dia e 

diante do poder masculino. Porém, embora admita que a experiência de primeira-dama tenha 

sido fundamental na definição de seu interesse, foi durante essa experiência, vendo o estado, 

seu funcionamento e a busca por um planejamento, que seu interesse definitivo pelo mundo 

da política se explicitou:  

 

 

5.2 A EXPERIÊNCIA POLÍTICA 

 

 

 Com exceção da Ex-Primeira-Dama 4, todas as demais afirmaram que a experiência à 

frente do trabalho assistencial e humanitário do estado foram importantes na projeção e 

visibilidade que alcançaram junto aos eleitores goianos. Para todas elas sua atividade no 

mundo da política, inicialmente, foi colocar-se a serviço do partido e dos candidatos homens 

dos partidos políticos aos quais se encontravam filiadas. A Ex-Primeira-Dama 1 foi quem 

mais detalhou esse momento na sua experiência e afirmou ter sido quando assumiu um perfil 

mais próprio de um ator político partidário. No entanto, sua ação se resumiu, por alguns anos, 

à militância político-partidária e ao apoio aos candidatos do partido, especialmente seu 

esposo. Embora acalentasse o desejo de concorrer a um mandato parlamentar, seu desejo era 

refreado, obedecendo às discussões do partido, que asseveravam que uma candidatura sua 

“poderia atrapalhar outras pessoas que estavam no processo” (Ex-Primeira-Dama 1).  

A definição pelo seu ingresso no campo da representação partidária se deu, segundo a 

Ex-Primeira-Dama 1, em virtude da sua militância e de seu trabalho, mas essa foi uma decisão 

externa ao Diretório Regional de seu partido. Declarou que dentro do diretório estadual sofria 

constrangimentos e que foi a Executiva Nacional quem a escolheu para integrar a chapa do 

partido à presidência da República. Desde então foi impossível permanecer nos bastidores da 

participação ou representação política. Ainda que tivesse sido tocada pela política e a tivesse 

como prioridade em sua vida, sua atividade política inicial, dentro do partido político do qual 

fazia parte, foi apoiar e pedir votos para os candidatos homens de sua predileção, 

especialmente o marido. Relatou um momento em que vivenciou constrangimentos impostos 

                                                           
104

 Berenice Artiaga foi a primeira mulher a eleger-se Deputada Estadual em Goiás. Sua primeira eleição ocoreu 

em 1950, logo após o assassinato de seu marido, então candidato, poucos dias antes do pleito eleitoral. Por essa 

ocasião, o Partido Social Democrata homologou seu nome em substituição ao de seu marido, Getulino Artiaga. 

Reelegeu-se para um segundo mandato em 1954, chegando, nessa legislatura, a ocupar cargos de Secretária da 

Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás. 



129 

 

pelos homens às mulheres na política. Em um determinado pleito eleitoral, esta ex-primeira-

dama organizou uma incursão nos municípios do interior do estado goiano na qual as esposas 

dos candidatos se mobilizavam para pedir votos para os maridos, então candidatos: 

 

Foi uma experiência importante. Colocamos todas as mulheres, nessa época, pedindo votos 

para os maridos e todas elas – nós respeitamos os colégios eleitorais de cada um – só falava a 

mulher do candidato em determinado colégio, determinada cidade. Havia o respeito em 

relação a isso e fizemos, de uma certa forma, até radical, não excluindo a presença masculina. 

Mas o direito da palavra era das mulheres. (Ex-Primeira-Dama 1) 

 

As reuniões nessas cidades eram feitas com as mulheres, mas os homens também 

participavam. Embora a palavra fosse franqueada às mulheres, e especialmente às esposas dos 

candidatos do partido ao qual era filiada, ou por ele apoiados, era comum os homens 

intervirem na exposição, reivindicando esse direito para eles nesses eventos: 

 

[...] quando chegava num colégio eleitoral pertinente a um candidato e que a mulher dele ia 

usar da palavra, sempre aparecia um grupo masculino, [É!] reivindicando para si o direito da 

palavra. Tipo: „aqui, aqui nós é que apoiamos ele, nós é que vamos falar pelo candidato‟. 

Geralmente eram pessoas que também estavam ligadas à política, que tinham o projeto futuro 

de também serem candidatos e aí é que eu tive a primeira dificuldade. Quando eu dizia: 

„Não!vai falar a mulher do candidato.‟. „Ah, mas ela não está acostumada.‟, „Nós nunca vimos 

essa mulher por aqui‟, „O que é que ela vai falar?‟, „Vai falar e ninguém vai prestar atenção!‟. 

Eu falava: „Sinto muito, mas quem vai falar[Foi!] vai ser ela‟. (Ex-Primeira-Dama 1) 

  

A Ex-Primeira-Dama 3 também relata que sua atividade na representação parlamentar 

teria sido iniciada em prol de seu partido político, mas tendo como pressuposto o poder 

político que havia conquistado como primeira-dama, quando sua tarefa “[...] era fazer o bem, 

era sempre aumentar os programas sociais para atender bem a comunidade [...]”.  Na condição 

de primeira-dama, buscou dinamizar o trabalho social, e fê-lo “como uma mulher que preza o 

trabalho que o marido está fazendo”, procurando ajudar. Reconheceu que, como esposa de 

um governador, foi “uma pessoa que participou da vida política. Não podemos dizer que 

não era da vida política do estado” (Ex-Primeira-Dama 3, grifos nossos). Após a sua 

experiência como primeira-dama do estado goiano, ingressou na representação política 

parlamentar não por interesse próprio, mas para ajudar o partido que entendia, naquele 

momento, dada a sua popularidade junto ao eleitorado, ter ela condições de elegibilidade.  

Para a Ex-Primeira-Dama 2, foi exatamente sua atuação à frente da filantropia e da 

assistência que lhe rendeu as condições de elegibilidade. Sua experiência de treze meses à 

frente dos trabalhos sociais e humanitários do governo a habilitou para a representação 
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política, pois permitiu que ela fizesse um bom trabalho e ficasse conhecida entre o eleitorado. 

Ofereceu-lhe, também, as condições, segundo ela, necessárias para que, ao ingressar na 

política partidária, não sofresse discriminação. Todavia, seu ingresso no parlamento se deveu 

aos interesses políticos do marido, conforme ela mesma afirmou. A Ex-Primeira-Dama 1 

admite que sua experiência na área social faz “parte do meu crescimento” político e a 

capacitou para a vida na política. 

 

 

5.3 O MUNDO DA POLÍTICA 

 

 

 Todas as ex-primeiras damas, parlamentares e ex-parlamentares, selecionadas neste 

trabalho foram unânimes em afirmar que a política é um universo predominantemente 

masculino, ou seja, dominado pelos homens e por seus interesses e que a sua lógica de 

funcionamento impõe resistência à ação das mulheres.  

Para a Ex-Primeira-Dama 1, o mundo da política é permeado de resistências que 

dificultam o acesso e a permanência da mulher nesse universo. Segundo ela, predomina, nesse 

espaço, o consenso de que a política é assunto para os homens e o mais sério disso, em sua 

opinião, é que essa noção é compartilhada pelas próprias mulheres. Essa noção, acredita, é um 

valor capaz de orientar as ações dos indivíduos não somente em Goiás, mas em todo o 

território nacional. Para superar a resistência feminina à política e realizar as primeiras 

discussões de caráter político com as mulheres, ela, por exemplo, utilizou como subterfúgio, a 

princípio, assuntos do universo da dona de casa: os utensílios domésticos. 

Na sua concepção, os partidos políticos tendem a manter as mulheres longe das 

instâncias internas de decisão e poder e, por eles compreenderem que a política é mais afeita 

aos homens, não problematizam a ausência feminina nessas esferas. Quando a mulher 

reivindica, mesmo depois da lei das cotas
105

, mais participação e uma vaga dentro do partido 

político, ela sofre preconceitos. A Ex-Primeira-Dama 1 afirma, nesse sentido, que os 

preconceitos que sofreu na arena política por ser mulher estão relacionados, em primeiro 

lugar, à cultura, sendo consequências dos valores compartilhados pelas próprias mulheres, que 

veem a política como atividade para homens. Em segundo lugar, teve muita dificuldade em se 

                                                           
105

 Essa lei passou a determinar que os partidos políticos e as coligações deveriam preencher no mínimo 30%, e no 

máximo 70%, de suas vagas para candidatos de cada sexo. Ver, neste trabalho, nota de rodapé n. 29. 
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fazer ouvir em questões políticas porque os partidos políticos dão prioridade aos homens e aos 

seus projetos. Outro fato que lhe chamou a atenção foi a noção, presente no partido político, 

de que as mulheres são importantes no período eleitoral para pedir voto. Em suas palavras, 

 

[e]sse preconceito, ele só vai deixar de existir quando as mulheres assumirem postos de 

comando dentro da política. Infelizmente, apesar de todo o trabalho que tem sido feito, apesar 

da lei de cotas, apesar de toda essa sistemática que se faz em relação ao trabalho da mulher, eu 

considero que a gente ainda tá começando, ainda tá engatinhando. Enquanto nós não tivermos 

meio a meio na mesa de decisões, esse preconceito vai continuar, mas eu acho que isso não 

pode sair barato pra nós. Pra mim nunca foi, se eu sentisse o preconceito velado ou não, ele 

não me incomodava, porque eu acho que o que a gente tem que fazer, tem que ser feito. E foi 

isso que eu fiz. (Ex-Primeira-Dama 1) 

 

A Ex-Primeira-Dama 2, mesmo tendo atuado somente no campo das softs politics, 

afirmou não ter sofrido limitações em sua atuação no parlamento. Ela explicou que, 

pessoalmente, não sofreu qualquer tipo de discriminação ou preconceito no mundo da 

política, mas admitiu, com base em sua experiência no parlamento, que existem barreiras para 

as mulheres e que estas lhes são impostas pela cultura que caracterizou como machista. Assim 

se expressou: 

 

[...] infelizmente o nosso país, você sabe, é machista, né? Eles preferem dar lugar pros 

homens. Quem dera se a gente tivesse uma bancada só de mulher, né? Seria ótimo, mas não, 

não há a mínima chance, né? Não há a mínima chance. Mas é, existe sim, existe realmente. 

Existem barreiras pras mulheres na política. (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

Eu acho que é o seguinte: pelo fato do machismo predominante, eles acham que os homens 

são mais capazes do que a mulher, que o homem não tem a responsabilidade da família, da 

casa, de abastecimento do lar. E assim, muitas coisas. Eles podem sair e passar o dia na 

Assembleia, ou passar o dia lá em Brasília, na Câmara, no Senado, e que a mulher fica em 

casa, na retaguarda, né, cuidando da roupa, da comida, dos filhos, etc., né? Então a barreira, eu 

acho, é uma barreira natural, sabe? De achar assim: „Não! O lugar dela é mais na retaguarda, 

né?‟ Porque dificilmente a gente vê um homem, dificilmente a gente vê um homem, eh, fazer 

igual o meu marido fez, né? (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

Para essa Ex-Primeira-Dama, o grande entrave para a atividade política feminina é a 

questão financeira: “muitas param na caminhada, no meio do meio do caminho, por falta de 

estrutura financeira, é uma pena!”. 

 Já a Ex-Primeira-Dama 3 declarou que sofreu discriminação no exercício de seus 

mandatos parlamentares e na relação que manteve depois com as instituições governamentais 

e políticas, como órgãos de estado, partidos políticos e seus dirigentes. Embora atribua essa 

discriminação mais à sua ligação com o governo militar do que às questões de gênero, ela 
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avalia que a mulher tem muita dificuldade para ingressar e se manter no mundo da política, no 

qual os homens se julgam “os maiorais”. De mais a mais, segundo ela, o eleitorado confia 

mais nos homens quando se trata de política. No seu entendimento, os partidos políticos 

 

[...] como é que diríamos, apelam pra que as mulheres sejam candidatas, não impedem a 

candidatura das mulheres, só não ajudam. Eles só não têm interesse de ajudar; que a mulher é 

que tem que batalhar. Se ela entrou, ela tem que procurar, se ela quer realmente chegar, ela 

tem que procurar chegar. (Ex-Primeira-Dama 3) 

 

[...] eu acho que as candidaturas masculinas são aceitas com mais respeito, com mais 

possibilidade de eleição... Mais apoio partidário, talvez, embora eu nunca tenha sentido isso 

[Não!], mas eu vejo que a presença das mulheres no congresso não aumentou nada. (Ex-

Primeira-Dama 3) 

 

A Ex-Primeira-Dama 4 percebe que a discriminação e os constrangimentos às 

mulheres na política existem desde os partidos políticos às câmaras legislativas. Ela definiu a 

política como uma atividade ainda predominantemente masculina. A discriminação para com 

as mulheres começa nos partidos políticos, nos quais os membros dos diretórios são homens 

e, embora abram espaço para as mulheres, o fazem em época de campanha para que elas se 

coloquem como colaboradoras nas campanhas. Quando são elas as candidatas, não contam 

com as mesmas oportunidades para falar nos comícios e nem têm o mesmo acesso à verba 

partidária que os candidatos do sexo masculino: 

 

[...] as mulheres têm muita dificuldade de ir abrindo espaço nessa campanha, nos palanques, 

no rádio, na televisão [...] Então, na medida em que você vai consolidando esse espaço, vai 

sendo obedecido e respeitado. Mas enquanto não é, você tem uma dificuldade enorme de fazer 

com que a mulher possa usar o microfone no palanque, tenha um espaço no programa 

eleitoral. É um preconceito, assim, muito, muito forte! (Ex-Primeira-Dama 4) 

 

O preconceito de que são vítimas no mundo da política se deve ao fato de que, 

historicamente, elas não assumiram posição ativa no mundo do trabalho nem no mercado, 

mantendo-se limitadas ao ambiente doméstico: 

 

[...] a mulher agora que tá saindo pra uma atividade empresarial. Agora que ela tá se 

estruturando e fazendo uma rede de relacionamentos, coisa que o homem faz desde pequeno. 

Então, nós temos certa dificuldade de lidar com esse aspecto, daí porque a gente aposta 

fortemente na reforma política como forma de atrair mais mulheres. Talvez um financiamento 

público de campanha, que é um tema polêmico, mas eu acredito que poderia ajudar muito; 

depois, a democratização dos partidos, porque os partidos são eminentemente masculinos, os 

partidos têm donos e esses donos não abrem mão de nenhum espaço para a mulher! (Ex-

Primeira-Dama 4) 
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Sobre esse preconceito em Goiás, a Ex-Primeira-Dama 4 afirma, ainda: 

 

[...] pra se ter uma ideia, eu não tenho um espaço na executiva do meu partido aqui do Estado. 

Eu sou vice-presidente no nacional, mas não no meu estado. [...] no nacional eu sempre me 

neguei a participar desses segmentos paralelos que se formam nos partidos para alijar a mulher 

do poder de decisão! Por exemplo, o meu partido é um partido moderno, um partido da social 

democracia, por que, no entanto, tem um PSDB Mulher? É uma excrescência, né? Eu acho 

que não tem sentido você ter um segmento discutindo as questões da mulher e essas questões 

não são levadas para dentro do partido [...] você vê um número muito pequeno de mulheres 

nos diretórios e elas, não estando no diretório, não têm poder de decisão e voto. Então, por 

isso que é muito difícil uma mulher se candidatar! Porque ela não tem acesso ao fundo 

partidário,ela não sabe de quanto é esse fundo o partidário, uma coisa assim muito 

obscura.Ninguém sabe pra onde que ele vai, pra quem ele vai, pra o que ele e empregado. 

Então, na verdade, à medida que a mulher passa a participar do diretório, ela passa também a 

ter acesso a informação desse diretório e passa a saber onde estão os gargalos que impedem a 

mulher de estar mais ativadamente na área de política. (Ex-Primeira-Dama 4) 

 

 

5.4 A PRÁTICA POLÍTICA FEMININA 

  

 

Exceto a Ex-Primeira-Dama 3, todas as demais foram unânimes em afirmar que as 

mulheres atuam, na política, de modo diverso ao dos homens. Elas têm um modo próprio de 

exercerem a atividade política, pois, segundo a Ex-Primeira-Dama 1, analisam e participam da 

política a partir de um sentimento e visão mais familiar, em que suas ações devem contribuir 

para o bem de todos, como se cada cidadão fosse um ente familiar, um filho, por exemplo: 

 

Nós temos inclusive um compromisso enorme com a sociedade. A sociedade pra nós diz 

respeito à família, não só a nossa, mas a de todos, de todas as pessoas. Nós temos que dar 

exemplo, nós temos compromisso com os nossos filhos e com os filhos dos outros [ahã]. Nós 

temos compromisso com os nossos filhos e com os filhos dos outros, com os netos dos outros. 

Então esse olhar feminino, esse compromisso, é que eu acho que pode mudar o contexto 

político-partidário para melhor. (Ex-Primeira-Dama 1) 

 

 Em sua compreensão, as mulheres são mais coerentes com as ideias que apresentam, 

não abrindo mão de seus projetos, bem como se mostrando mais ativas no trabalho 

parlamentar e partidário: 

 

[...] elas apresentam suas propostas, defendem de unhas e dentes, nisso aí não há timidez, 

sabe? Eu vejo as mulheres muito combativas, muito coerentes com aquilo que elas acreditam. 

Nisso aí não há nenhum tipo de cerceamento que as faça recuar, isso eu tenho observado. Por 

isso que eu defendo, cada vez mais, a participação feminina, das mulheres, porque quando elas 

assumem uma bandeira, quando elas assumem uma proposta, elas não recuam, e trabalham. 



134 

 

Porque isso é uma característica feminina, elas, a gente, tem uma capacidade de trabalhar e 

varar até a noite se for necessário. E se precisar sair pra rua, vai pra rua. Isso é uma coisa 

muito boa que eu vejo na mulher. (Ex-Primeira-Dama 4) 

 

 A Ex-Primeira-Dama 2 vê a mulher mais ponderada, menos agressiva, mais 

compreensiva que os homens no mundo da política. Para ela, a presença feminina nesse 

universo “melhora muito o ambiente de campanha”, porque sua “tendência conciliadora, 

própria da natureza feminina” se converte em uma influência positiva. Em seu entender, as 

mulheres são mais responsáveis com o mandato, pois “[...] por sermos minoria, certo, a 

mulher tem se dedicado... um pouco mais, ao desempenho do mandato dela.”. Essa Ex-

Primeira-Dama também avalia que homens e mulheres atuam em frentes de trabalho 

diferentes no parlamento: enquanto os homens usam seus mandatos para defenderem 

interesses profissionais, especificamente os projetos relacionados à categoria ou segmento em 

que atuam profissionalmente, ou trabalham, as mulheres atuam defendendo interesses sociais 

gerais, pois 

 

[...] a mulher, de uma forma geral, ela olha muito a parte social, pelo menos eu fiz sete 

projetos e dos meus sete projetos eram, todos, envolvendo a parte social, sabe? Então eu acho 

que a mulher, ela tem essa tendência, é natural da mulher, né? É de, de protetora mesmo, de 

tentar ajudar a criança, o idoso, né, o, o deficiente, ajudar o dependente químico, então os 

projetos das mulheres elas são mais voltadas pra isso. (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

[...] mas eu acho assim, que a tendência natural da mulher é de mãe mesmo, sabe? De cuidar 

da pátria como de uma família, então vamos cuidar dos nossos problemas familiares, né? Eu 

acho que é uma tendência natural da mulher, sabe? (Ex-Primeira-Dama 2) 

 

A Ex-Primeira-Dama 4 entende que há uma diferença na percepção de homens e 

mulheres e no encaminhamento das questões tratadas no mundo da política. A forma como as 

mulheres veem os problemas é diferente dos homens, pois elas encaram a atividade política a 

partir de uma perspectiva mais social. Isso porque, por sua experiência com a casa, “ela tá 

vendo esse problema antes, então isso faz com que essa sensibilidade a diferencie do homem 

diante do problema.”. E afirma: 

 

[...] essa diferenciação existe! E ela é muito clara no Congresso. Quando a mulher, diante de 

um problema, se você coloca o homem e a mulher, ela tem uma forma totalmente diferente de 

ver esse universo que a do homem, sabe? Diferente do homem, então. É! Na verdade, eu 

acredito assim, que existe um olhar feminino diferenciado quando se trata de uma série de 

problemas. (Ex-Primeira-Dama 4) 
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5.5 AS MULHERES GOIANAS NO PARLAMENTO 

  

 

Com exceção da Ex-Primeira-Dama 4, que procurou se especializar para atuar em uma 

área considerada predominantemente masculina no Congresso, identificada como hard 

politics, como é o caso da Comissão de Orçamento, todas as outras parlamentares aqui 

retratadas se dedicaram às softs politics, ou seja, aos temas ligados à assistência social, ou, 

ainda, aos temas associados à middle politic, de cunho social, mas de natureza mista, como 

previdência, educação, atenção à saúde. 

Essa ex-primeira-dama foi a primeira mulher no Congresso a participar da Comissão 

de Orçamento e priorizou isso porque, segundo ela,  

 

[...] quando cheguei ao Congresso, como eu sempre busquei trabalhar por resultados, eu 

entendia que não bastava eu ficar fazendo discursos, eu precisava apresentar um resultado da 

minha ação. E logo, logo, eu aprendi que uma das coisas mais importantes para eu trabalhar 

por resultados seria entender o orçamento. Assim como dentro de casa você controla o seu 

orçamento e, você tendo o controle do orçamento, você especifica as prioridades que você 

quer dar na sua vida, assim também é na vida pública! Você tendo o domínio do orçamento, 

você tem condições de estabelecer prioridades e, estabelecendo prioridades, você tem 

resultados. E foi assim que eu fui para a Comissão de Orçamento. Com praticamente 25 anos 

que trabalho na Comissão de Orçamento, hoje eu posso dizer que conheço o orçamento como 

eu conheço a minha casa. (Ex-Primeira-Dama 4) 

 

A sua atuação nessa frente do trabalho parlamentar considerada masculina foi, para 

ela, a única forma de criar condições de viabilizar projetos de interesse do estado de Goiás, 

porém, avalia que sua opção não é a usual, o trabalho é cansativo e exigiu-lhe que, para atuar 

com competência, se capacitasse. 

Para a Ex-Primeira-Dama 2, talvez porque as parlamentares goianas que exerceram a 

função de primeiras-damas não tenham tido uma carreira profissional – médicas, advogadas, 

economistas, engenheiras – que lhes oferecesse plataforma política, essas mulheres, como ela 

própria, tenham se mantido nos temas da soft politics e da middle politics. A Ex-Primeira-

Dama 1 declara que a dedicação das mulheres a esses temas é justificado pela interface que 

fazem com orçamento, segurança, entre outros, porque, segundo ela, os temas não são 

estanques. 

Atuar nos temas humanitários e nas áreas sociais é uma tendência natural da mulher, 

segundo a Ex-Primeira-Dama 2, pois “[...] ela tem essa tendência. É natural da mulher... de 

ser protetora mesmo, de tentar ajudar a criança, o idoso, [né?] o deficiente, ajudar o 
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dependente químico. Então, os projetos das mulheres, eles são mais voltadas pra isso” (Ex-

Primeira-Dama 2). 

Essa parlamentar, durante seu mandato, apresentou sete projetos, “todos envolvendo a 

parte social”. A Ex-Primeira-Dama 3 também apresentou, segundo ela, vários projetos de 

cunho social, uma vez que estava mais preocupada com os problemas dessa área. No entanto, 

também defendeu temas variados ligados à educação. Um de seus projetos mais polêmicos e 

ao qual credita, por sua natureza, a inviabilização de sua reeleição, foi o que propunha a 

castração química para os autores de crime de estupro
106

. 

Como se pode ver, as ex-primeiras-damas de Goiás que se lançaram na representação 

parlamentar compartilham opiniões semelhantes sobre sua trajetória. O trabalho filantrópico e 

assistencial desenvolvido durante os mandatos de seus maridos na gestão do estado foi o que 

lhes deu condições de elegibilidade e, de algum modo, definiu seu interesse pela política.  

 

 

5.6 O CARÁTER POLÍTICO DA AÇÃO DAS PRIMEIRAS-DAMAS 

 

 

Pokan (2006) e Mayo (2000) asseveram que as atividades das primeiras damas não são 

inocentes, mas têm motivações claras e produzem repercussões diretas na esfera política. 

Tanto contribuem positivamente para a imagem e o prestígio político de seus maridos, como 

conferem a essas mulheres visibilidade e penetração junto ao eleitorado. Foi por meio da 

gestão pública da atividade filantrópica e assistencial que a identidade e a identificação com a 

política se definiram para elas. O prestígio que adquiriram junto ao eleitorado pode beneficiar 

tantos os maridos candidatos, ou aqueles apoiados por elas, como pode carrear-lhes prestígio 

político para ingressarem no parlamento. De fato, a ação assistencial das esposas é bem vista e 

apreciada pelo marido candidato e o prestígio que rende faz com que elas sejam objeto de 

interesse político dos partidos políticos e correligionários (MAYO, 2000; POKAN, 2006). 

No entanto, o ingresso das mulheres no universo formal da política, segundo as ex-

primeiras-damas entrevistadas, desde os partidos até o parlamento, impõem-lhes 

constrangimentos que limitam a sua atuação, quer pelo fenômeno identificado como “efeito 

teto de vidro/glass ceilling effect” (MADALOZZO, 2011), ou pelos valores dominantes no 
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 Este se vincula às hard politics, pois se trata de tema associado ao judiciário, especialmente às regras que 

regulam as penas a serem aplicadas aos crimes sexuais, cometidos por homens. 
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campo, que não associam a mulher às hard politics. Os constrangimentos acabam por 

dificultar o acesso das mulheres às posições com poder de decisão e a impeli-las para temas 

que lhes são mais próximos no cotidiano, como, por exemplo, o cuidado (MIGUEL e 

FEITOSA, 2009). Por se dedicarem a tais assuntos na sociedade geral, as pessoas e as ex-

primeiras-damas entrevistadas, com exceção da Ex-Primeira-Dama 4, tomaram como natural 

a associação do feminino ao cuidado e às softs politics. 

Comparando a trajetória dessas ex-primeiras-damas à de Gercina Borges Teixeira, é 

possível estabelecer algumas similaridades. Todas elas ascenderam à esfera pública com o 

apoio de uma figura masculina da família
107

, nesse caso o marido. Com exceção da Ex-

Primeira-Dama 1, as demais cresceram em um ambiente marcado pela política em que o pai, 

ou os irmãos, foram apontados como políticos, fazendo com que crescessem em casas cheias 

de eleitores e lideranças políticas. Outro fato comum a todas elas foi o fato de, ao casar-se 

com políticos profissionais, assumirem para si a tarefa de colaborarem com os projetos 

políticos dos maridos. Pateman (1993) assevera que este é o comportamento esperado para a 

mulher com o casamento, pois o contrato de casamento converte o homem em senhor da 

capacidade de trabalho das mulheres. O contrato civil coloca as esposas à disposição dos 

maridos, que passam a dispor da força de trabalho da mulher, não só na realização das tarefas 

domésticas, mas também em outros empreendimentos. Assim, é comum assistir mulheres 

desempenharem funções auxiliares nos estabelecimentos comerciais de seus esposos, nos 

escritórios, ou em qualquer outra atividade que ele exerça. Com base nessa pressuposição, 

presente no contrato de casamento, pode-se afirmar que alguns homens também solicitaram e 

consideraram bem-vindo o trabalho das esposas em seus projetos políticos, ainda que a 

política pudesse ser esfera de domínio masculino. Para Mayo (2000) e Pokan (2006), o 

trabalho político que as primeiras-damas desenvolvem é apreciado pelos maridos candidatos, 

tanto que um homem com pretensões políticas, ao se casar, sempre escolhe uma mulher que 

com ele se assemelhe e que possa causar boa impressão junto aos adversários e eleitores, 

contribuindo, assim, com sua imagem e carreira (SCHWARTZENBERG, 1978). 

Todas as ex-primeiras-damas aqui analisadas, umas em maior e outras em menor grau, 

viveram em contextos históricos marcados pelos constrangimentos às mulheres na esfera 

pública, especialmente, no mundo da política. No período em que Gercina Borges Teixeira 
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 Rabay e Carvalho (2010), baseando-se nas conclusões apresentadas por Costa (1998), apontam que, das 127 

vereadoras eleitas no estado da Bahia, entre 1982 e 1992, somente sete não tinham políticos na família e 

cinquenta delas tinham sido primeiras-damas. Genovese (1997), analisando as poucas mulheres que ascenderam 

à posição de líder política, aponta que, com exceção de Margaret Thatcher, as demais foram herdeiras do capital 

político de sua família, especificamente do marido ou do pai.  
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atuou, de 1930 a 1950, era incomum ver mulheres assumindo funções públicas (MARIUCCI 

e CASTILHO, 2011), pois o recato e a reclusão ao doméstico eram valores que se associavam 

com rigor à feminilidade. Assim, ainda que atuasse na esfera pública com objetivos políticos, 

sua ação não deixou de ser caracterizada, nesse período, como a de uma esposa cumpridora de 

suas obrigações conjugais e de mulher caridosa. A falta de tradição de mulheres em funções 

públicas levou os enquadradores de seu tempo a tratá-la como colaborada do marido, sem 

qualquer pretensão política e prestígio, como amor de filhos pela boa mãe. As primeiras-

damas mais recentes, já em outra época, marcada pelas conquistas, sobretudo do movimento 

feminista, mesmo cumprindo as obrigações contraídas pelo casamento com políticos 

profissionais, ou aspirantes a essa carreira, tiveram mais consciência das motivações políticas 

subjacentes às suas ações e delas se valeram para ingressar na política representativa.  

Em tempo diferente, as Ex-Primeiras-Damas entrevistadas, atuando na mesma função 

que Gercina Borges Teixeira, qual seja, administrando os trabalhos filantrópicos e 

assistenciais dos governos de seus maridos, de modo a minimizar os desgastes do candidato 

ou político eleito junto ao povo, servindo-lhe de cerimonialista e abrindo-lhe canal de 

comunicação (MAYO, 2000; POKAN, 2006), identificaram a natureza política presente em 

sua ação e capitanearam os ganhos advindos do contato com o povo e da visibilidade junto ao 

eleitorado para aumentarem, ainda que de forma involuntária, como o fez a Ex-Primeira-

Dama 2, seu grau de participação política nos canais institucionais. O prestígio político 

adquirido por Gercina Borges Teixeira, embora não tenha sido usado para avalizar seu 

ingresso no parlamento, constribuiu para aumentar o prestígio político do marido, dos filhos 

candidatos e dos candidatos apoiados pelo partido ao qual sua família era vinculada. O 

prestígio que acumulou com o trabalho de primeira-dama em Goiás fez com que sua 

lembrança permanecesse na memória subterrânea e se arrastasse até o presente. 

É importante ressaltar que essas mulheres ingressaram na esfera pública e depois, no 

caso das ex-primeiras-damas mais recentes, cujas entrevistas serviram aos objetivos desta 

pesquisa, na representação parlamentar, via família e, sobretudo, porque se liberaram, com o 

consentimento dos maridos, das amarras que mantinham, e mantêm, as mulheres limitadas à 

esfera privada. Ainda que tivessem adquirido capital político capaz de eleger-se, seu ingresso 

na política institucional atendeu aos interesses masculinos da família e dependeu de seu 

apoio
108

.  
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 Para Rabay e Carvalho (2010) este pode ser um dos motivos pelos quais seu status não se alterou na família e 

no mundo da política, pois se manteve, tanto em uma esfera quanto na outra, subordinada ao masculino. 
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 Enfim, vivendo em tempos diferentes, tendo históricos familiares parecidos, 

desempenharam funções políticas na esfera pública como parte das obrigações contraídas no 

contrato de casamento, e, embora tivessem consciências distintas sobre as motivações 

presentes em suas ações, atuaram politicamente em busca de objetivos políticos. Por tudo 

isso, a ação de Gercina Borges Teixeira, assim como das Ex-Primeiras-Damas entrevistadas, 

não pode ser caraceterizada como inocente trabalho de caridade cristã, mas como um tipo de 

ação política das mulheres. Não pode, portanto ser deslocada dessa esfera para ser descrita 

nos espaços onde se supõe que as mulheres se encontram socialmente. 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 

 

 

Com base no exposto anteriormente, não obstante o silêncio que cerca a experiência 

das mulheres no mundo da política, nos dias atuais não se duvida que elas tenham participado 

dos grandes e pequenos acontecimentos da história – “história autorizada, imposta, celebrada, 

comemorada” (RICOEUR, 2007). Essa é a primeira conclusão a que se chega e, ao longo 

deste trabalho, algumas pesquisas corroboraram essa ideia, dentre elas podem ser citadas a de 

Vasconcelos (1991), sobre Benedita Cypriano Gomes, a Santa Dica; a de Kofes (2001), 

abordando as ações de Consuelo Caiado frente à mudança da capital do estado e o feminismo; 

os trabalhos de Pokan (2006) e Mayo (2000), tratando das primeiras-damas africanas e norte-

americanas, respectivamente; e, por fim, aquela desenvolvida para este trabalho, que trata da 

atuação de Gercina Borges Teixeira durante a construção de Goiânia e na consolidação de 

novas forças políticas em Goiás. Mulheres esquecidas nas narrativas autorizadas, ou na 

história oficial, em função dos valores sociais que trataram de associar, ao longo do tempo, o 

feminino à esfera privada e definir habilidades próprias para cada sexo. Não se pode afirmar 

que as mulheres possuem menos interesse pela política do que os homens, mas com certeza 

pode-se dizer que foram os processos culturais que cristalizaram as noções de que elas não 

foram talhadas para este universo (RIBEIRO, 2011).  

A segunda conclusão é que o silêncio em torno das experiências femininas no campo 

da política se deveu aos abusos da memória, como o esquecimento e a manipulação, que 

levaram os enquadradores a selecionar, dentre os fatos vividos, aqueles que deveriam 

constituir o conhecimento histórico, não cristalizando na memória imposta, por outro lado, 

acontecimento, pessoas e lugares sem os sinais de prestígio social, como a experiência das 

mulheres, ainda que na esfera pública, por exemplo. Os diferentes valores e interesses sociais 

que se articularam no momento do registro histórico levaram os indivíduos a lembrar e 

celebrar certos elementos e eventos, silenciando-se sobre outras experiências. Como as 

representações sociais sobre o feminino foram preenchidas com noções que davam conta de 

uma incapacidade natural das mulheres para a política, para a tomada de decisão e para o 

exercício do poder, características nascidas de sua proximidade com os esquemas da natureza, 

elas não foram portadoras, em nenhum lugar, dos atributos socialmente valorizados no mundo 

da política. Por consequência, se encontraram relegadas a posições secundárias, 

subalternizadas em relação ao masculino, ser social, pela característica que o preenche, inapto 
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a atuar e circular livremente em todos os espaços que compõem a esfera pública, sobretudo o 

da política. As mulheres, por seu reduzido prestígio social e por suas experiências, foram 

esquecidas e enquadradas em outras esferas da vida social, onde era de se esperar que elas 

atuassem. 

O deslocamento para contextos outros, adversos daqueles nos quais se desenvolveram 

as experiências das mulheres, aqui identificado como manipulação da memória, tornou a ação 

política das mulheres no passado invisível no presente. Assim, não é incomum encontrar 

referências, nas mais diferentes fontes de reconstrução do passado (BENJAMIN, 1985), de 

expressivas ações femininas em esferas outras que não a política, espaços estes que não 

requerem prestígio e os atributos socialmente necessários para atuar na esfera pública – ser 

homem, adulto, proprietário, livre, racional, objetivo, com autonomia para tomar decisões.  

A religião tornou-se, por exemplo, o espaço fora da esfera doméstica, no qual as 

mulheres puderam se expressar e que serviu, também, como lócus para alojar as experiências 

femininas (PRIORE, 2000). Em Goiás, Vasconcelos (1991) reconstruiu parte da trajetória de 

Santa Dica, evidenciando os aspectos políticos de sua ação e vinculando-a aos movimentos 

sociais messiânicos que buscavam uma nova ordem política, contestando as estruturas de 

poder estabelecidas então. Ao fazê-lo, ofereceu escuta para que essa experiência, ainda que 

mesclada com valores religiosos, fosse realojada para o campo da política. Da mesma forma, 

Kofes (2001) reconstruiu a trajetória de Consuelo Caiado, farmacêutica feminista na Cidade 

de Goiás nos anos 1920, cuja experiência, travada no embate político entre o “novo” e 

“antigo” e na fundação da primeira agremiação feminista no estado, foi silenciada. 

Diante de tudo isso e das referências ao espírito caridoso da “Mãe dos pobres” nas 

diferentes fontes possíveis de reconstrução do passado, que insistiram em trazer até o presente 

a lembrança da participação de Gercina Borges em Goiás e durante a construção da nova 

capital do estado, pode-se concluir que ela também foi vítima dos abusos da memória e atuou 

na esfera pública, especialmente no campo da política, local improvável para a presença das 

mulheres de 1930 a 1950. As limitações à atuação feminina na esfera pública acabaram por 

descaracterizar a natureza política de sua ação ao associá-la ao cuidado e às tarefas próprias 

de uma esposa dedicada, cumpridora das obrigações advindas com o contrato de casamento, 

colocando-a como colaboradora, subordinada a seu marido, grande líder político. As 

lembranças que teimaram em trazer à tona, até o presente, a experiência de Gercina Borges 
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Teixeira no passado podem servir para mensurar a expressividade de sua ação
109

. Mas é, sem 

dúvida, a relação dialética entre passado e presente, na qual o presente oferece novos 

elementos para a reconstrução do passado, que tornou possível compreender, de fato, em que 

esfera ela atuou e qual foi a natureza de sua ação, ressignificando sua experiência no presente 

e no futuro (BENJAMIN, 1985; POLLAK, 1989; RICOEUR, 2007).  

Ora, independente da origem e da condição de classe, ainda que certas mulheres 

tivessem espaço para agir, não lhes foi permitido expressar-se plenamente na esfera pública. 

Elas, individual ou coletivamente, encontraram restrições, dadas pelas representações sociais 

ao feminino, que as incapacitavam para atuar livremente nesse espaço. Por consequência, 

sofreram constrangimentos, enfrentaram, e enfrentam, até os dias atuais, barreiras difíceis de 

transpor. Portanto, não é de se estranhar que só sejam encontrados rastros das experiências 

políticas das mulheres no passado. Esses constrangimentos impostos às mulheres no campo 

da política são tão resistentes que, mesmo setenta anos após Gercina Borges Teixeira ter 

ascendido à esfera pública, elas ainda os enfrentam, pois encontram dificuldades no ingresso e 

na permanência no campo. Para as Ex-Primeiras-Damas entrevistadas, a política é um 

universo onde os homens se julgam “os maiorais” (Ex-Primeira-Dama 3). A resistência à 

presença das mulheres na política inicia-se na vida cotidiana, quando as obrigações 

domésticas roubam delas o tempo necessário à militância, e continua nos partidos políticos e 

no parlamento quando elas são mantidas distantes das posições de poder e decisão (efeito teto 

de vidro). Assim, passados cerca de oitenta anos do início da construção de Goiânia, não 

obstante as medidas adotadas para estimular a paridade na representação política, como as 

cotas (Leis 9.100/1995 e 12.034/2009), a política institucional ainda é dominada pelos 

homens (LOVENDUSKI e NORRIS, 1993; DIAZ, 2005; AVELAR, 2013). 

Tomando a configuração do campo político, chega-se a outra conclusão sobre a ação 

das mulheres na esfera pública. Se o cuidado é o fenômeno que marca a passagem da menina 

para a vida adulta (GILLIGAN, 1982), foi ele, sem dúvida, que permitiu o ingresso das 

mulheres no mundo da política. Porém, isso ocorreu não porque este fosse um atributo da 

natureza ou da personalidade feminina, mas porque se apresentou como o mote capaz de 

dissimular a natureza política em sua ação e, assim, superando as restrições e os 

constrangimentos, deu-lhe a possibilidade de circular na esfera pública e participar da política. 

É importante também lembrar que esse ingresso teve o aval da família e atendeu aos 
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 Ainda que as atividades desenvolvidas por Gercina Borges, após 1942, estejam associadas ao protagonismo 

da LBA em âmbito nacional, vale a pena lembrar que ela assumiu a coordenação dos trabalhos filantrópicos e 

assistenciais do governo de Pedro Ludovco Teixeira, ainda em 1936.  
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interesses políticos dos maridos (RABAY e CARVALHO, 2010). Portanto, o cuidado, quer se 

apresente como espírito humanitário ou caridade cristã, não pode ser considerado atividade 

puramente filantrópica, ou manifestação da “essência” feminina, pois se revelou meio e 

motivações subjacentes distantes da inocente caridade cristã (MAYO, 2000; POKAN, 2006).  

Quando ele se associa à ação das primeiras-damas, o “inocente” cuidado apresenta 

objetivos claramente políticos. Sob o renome e dissimuladas nas práticas típicas do 

doméstico, inicialmente incompatíveis com a política, as mulheres atuaram na esfera pública 

com fins políticos, impulsionando os projetos de seus cônjuges, reduzindo, como 

colaboradoras, os desgastes políticos junto ao povo e a oposição; criando espaços para a 

interlocução e aproximando os maridos políticos dos eleitores, ao mesmo tempo ampliando o 

prestígio e o poder político deles (MAYO, 2000; POKAN, 2006). 

A ação das primeiras-damas ocorre junto às populações com menos capacidade crítica 

e mais vulneráveis à sugestão. Diante de uma pessoa de quem se “recebe os únicos favores 

que sua obscura existência conhece” (LEAL, 1978, p. 47), a imagem da mãe e benfeitora é 

evocada e utilizada como prestígio no campo da política (POKAN, 2006). Quer ampliando o 

poder e o prestígio político de seus maridos, quer apoiando candidatos a cargos de 

representação parlamentar, ou, ainda, utilizando esse prestígio para ingressar na política 

institucional e na representação política, o cuidado prestado pelas primeiras-damas revela-se 

uma ação de natureza política, ação política que articula representações sociais do feminino e 

do privado com a esfera pública. Como se viu, o inocente cuidado possui, de modo 

subjacente, objetivos definidos: poder, prestígio e influência política. 

Assim, a ação humanitária e filantrópica de Gercina Borges Teixeira e das Ex-

Primeiras-Damas 1, 2, 3 e 4 tratou, na verdade, de uma forma de ação política. Esse foi o 

modo que as mulheres encontraram para atuar na esfera pública e no campo da política. Em 

contextos marcados por exclusões, constrangimentos e limitações, essa foi a experiência 

possível para as mulheres naquela esfera, graças à articulação que fizeram entre o que era 

próprio do privado ao público. É importante ressaltar que o cuidado não é o caminho 

“natural” para as mulheres, mas a incursão feminina na esfera pública por essa via foi 

determinada pelo pouco interesse e reduzido prestígio que o cuidado inspirava aos homens 

(MIGUEL e FEITOSA, 2009). Como era atividade típica do âmbito privado e associada às 

mulheres, não redundava na esfera pública em prestígio social. Não era, pois, objeto de 

disputa entre os homens, constituindo-se, então, em mote para as mulheres atuarem no campo 

da política. Por ser um tema desprestigiado na sociedade, também o será no campo, já que 
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este, por suas características de funcionamento, reproduzirá, então, as mesmas relações sociais 

e valores da sociedade em geral: mulheres responsáveis pelo cuidado, em situação periférica e 

desprestigiadas (BOURDIEU,1989; MIGUEL e FEITOSA, 2009; MIGUEL, 2010). 

Todas as ex-primeiras-damas entrevistadas ingressaram na esfera pública pelo viés do 

cuidado. Com exceção da Ex-Primeira-Dama 4, se dedicaram, na representação parlamentar, 

aos temas da soft politics e middle politics. Para as ex-primeiras-damas que ingressaram na 

política institucional, a identidade com a política surge, ou se torna mais aguçada, durante o 

governo de seus maridos, período em que atuaram no cuidado governamental. Narraram 

constrangimentos no campo da política, mas declararam também que seu prestígio, advindo 

do cuidado, foi objeto de interesse político dos maridos, líderes e partidos políticos.  

Tratando especificamente da natureza da experiência de Gercina Borges Teixeira e 

cumprindo a tarefa de pesquisador que se propôs a dar visibilidade à ação política das 

mulheres no passado, não há como negar que essa mulher atuou na esfera pública com 

objetivos políticos. Alguns fatos corroboram essa afirmação, dentre eles o periódico de cunho 

eminentemente político, O Social, do qual era responsável pela edição e que ajudou Pedro 

Ludovico a ficar conhecido na região de Rio Verde, anos antes da intervenção de 1930. 

Gercina Borges decidia, por exemplo, sobre todas as matérias que deveriam, ou não, serem 

publicadas no jornal de caráter oposicionista, produzido pelo marido e que, segundo ele, 

contribuiu para que se tornasse reconhecido e se firmasse como expressão política. Se Gercina 

decidia sobre os conteúdos do jornal que o projetou e lhe deu reconhecimento político, então 

foi, também, por meio de sua percepção do mundo da política que ele vê ampliado seu 

prestígio nessa esfera. Sua influência não cessou por aí: como primeira-dama, já em Goiânia, 

propôs a divisão das tarefas no ato de governar o estado, como declarado por mais de uma 

testemunha. Outra evidência da natureza de sua ação são as correspondências que assinou 

como autoridade de estado e o tom dado às entrevistas, na qual usa a terceira pessoa do plural 

para falar da atenção do governo às questões sociais e à região norte do estado goiano. 

Segundo os que com ela conviveram, Gercina Borges influenciou em tudo, ouvia de 

longe as discussões que ocorriam, na sala principal da casa, entre as lideranças políticas e, 

embora delas não participasse, acenava indicando se o marido podia, ou não, ser signatário 

dos acordos que ali se alinhavavam. Promoveu eventos como festas, bingos e jantares nos 

quais o marido, que despontava como novo líder político na região, sempre tinha espaço 

privilegiado para atuar. Solicitou, reivindicou em nome do governo, indicou, vetou e decidiu 

como autoridade de estado. Viajou pelo interior de Goiás com o marido e com candidatos 
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apoiados pelo partido político ao qual se vinculava e, ainda que não discursasse, se fez 

presente, como que para dizer àqueles que a viam na companhia do marido e dos candidatos 

que ela, Gercina Borges Teixeira, os apoiava. Contribuiu de modo decisivo para a construção 

de Goiânia, mas, sobretudo, para a edificação do marco que fincaria as bases para o “novo 

tempo”, reivindicado por sua família e que poderia servir como indicador da ação de Pedro 

Ludovico Teixeira e da expressão de seu poder e prestígio políticos.  

Tomando a experiência das ex-primeiras-damas aqui analisadas como parâmetro, 

pode-se dizer que Gercina Borges, tendo, desde muito cedo, convivido com a política em seu 

cotidiano, tenha se interessado por essa prática, pois veio de uma família de políticos 

influentes e foi descrita como uma pessoa com habilidades políticas natas (Testemunhas 7 e 

8). Ainda tomando a experiência dessas primeiras-damas e a projeção e o tempo que ocupou 

na esfera pública, pode-se afirmar que seu interesse e sua identificação com a política tenham 

melhor se definido em meio à gestão pública da assistência e do cuidado aos eleitores 

goianos, pois encontraram espaço adequado para explicitar-se. Os documentos e os fatos 

narrados em Oriente (1980), bem como fragmentos dos registros sobre Pedro Ludovico, e 

mesmo os testemunhos aqui apresentados, dão conta de que sua influência, a participação no 

governo e nos eventos políticos do partido, do marido, candidato e líder político aliados vão 

se ampliando. Portanto, assim como a experiência à frente dos trabalhos filantrópicos e 

assistenciais foi importante na redefinição da identificação com a política das ex-primeiras-

damas entrevistadas, o foi também para Gercina Borges. 

Não cumpria protocolos ao atender ao povo goiano, doando-lhes tudo que 

necessitavam. Assim, tomando as características do voto de cabresto, prática política 

generalizada durante a Primeira República, e o clientelismo, no período posterior a este, na 

qual o chefe político mantinha para com a população agregada e pobre uma relação de 

compromisso, baseada na troca de favores diversos, incluindo o voto e, partindo do princípio 

de que esta prática se reproduziu no meio urbano, se prolongando na política até os dias atuais 

(LEAL, 1978; CARVALHO, 1997), pode-se concluir que o cuidado e a ação humanitária de 

Gercina Borges foi o meio no qual essa relação de tutela política encontrou ambiente propício 

para sua reprodução, ao mesmo tempo em que serviu para ampliar o prestígio político de 

Pedro Ludovico, não obstante os ideais de modernidade, do “novo”, que a nova capital 

sugeria. Foi essa a forma que encontrou para auxiliar o marido em seus “negócios”, ao mesmo 

tempo em que se tornou o mote para a ação política de Gercina Borges. Sua prática política 

atendia às expectativas dos eleitores acostumados ao apadrinhamento, reduzia os possíveis 
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desgastes políticos à imagem do candidato, ao mesmo tempo em que o preservava na 

condição da racionalidade burocrática de líder político moderno. 

Assim, se Pedro Ludovico Teixeira difundiu, na sociedade goiana, “uma nova 

mentalidade, novos valores, novos padrões de comportamento inerentes ao processo de 

modernização” (MACHADO, 1990, p. 154, grifos da autora) e trouxe uma “reformulação 

administrativa [...] uma racionalização da ação governamental que se fez mais eficiente e, 

portanto, promotora do progresso”, introduzindo os valores racionais e burocráticos próprios 

da modernidade, Gercina Borges Teixeira, sua suplementadora, atuou ativamente, ao mesmo 

tempo, na esfera pública, com temas próprios do privado e desvalorizados dentro dos quadros 

da racionalidade. Agiu articulando as duas esferas da vida social, a pública e a privada, 

mascarando os fins políticos sob o mote da ajuda humanitária. Reproduziu, em meio urbano, 

antigas práticas políticas, baseadas nas relações de compromisso, honra e favores, ao mesmo 

tempo em que poupou desgastes à imagem do candidato moderno, aplacando a crítica e os 

descontentamentos vindos do povo e dos opositores. 

Por fim, resta responder às indagações que levaram a este trabalho de pesquisa: onde 

estavam as mulheres nos anos 1930 e da construção de Goiânia, período marcado por 

processos de mudanças em Goiás? Ao contrário do que o silêncio leva a supor, elas se fizeram 

presentes durante todos esses eventos e, se faltaram registros sobre a sua participação nos 

fatos políticos, isso não se deveu à ausência ou ao desinteresse “natural” das mulheres pela 

política, mas aos abusos da memória que selecionaram e manipularam os registros dos 

acontecimentos, pessoas e lugares que merecem ser lembrados, comemorados, impostos e 

integrados ao conhecimento histórico. 

As mulheres, como Gercina Borges Teixeira, Consuelo Caiado, Santa Dica, e tantas 

outras, podem ser encontradas em notas de rodapé, citações, comentários, textos de uma 

época (BENJAMIN, 1985). Aparecem no âmbito da religião e como suplementadoras dos 

maridos, ajudando-os em seus pequenos negócios, mas também nos seus arrojados projetos 

políticos, colocando suas habilidades e força de trabalho à disposição dos maridos. Gercina 

Borges, ex-primeira-dama de Goiás, utilizou suas habilidades para, pelo cuidado, atuar na 

esfera pública, ampliando o prestígio e o poder do marido, candidato e líder político Pedro 

Ludovico Teixeira. Esteve presente no processo de construção de Goiânia, definido desde a 

arborização das vias da cidade à construção da Santa Casa de Misericórdia, mas também foi 

autoridade de estado com poder e prestígio (Anexo 9).  
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As ex-primeiras-damas que ingressaram na política representativa em Goiás e que 

também foram objeto de análise neste trabalho são exemplo de que as mulheres participaram 

dos eventos políticos que marcaram a vida política do estado. Encontraram espaço para atuar 

no campo da política pelo viés do cuidado e por ele definiram melhor seu interesse por essa 

esfera da sociedade. Não podem ser esquecidas, reafirmando para as futuras gerações a ideia 

de que as mulheres estiveram e são alheias à política. Em tempos diferentes, articularam as 

representações sociais público/homem e privado/mulher, conquistaram mais espaço e 

legitimidade para atuar em um mundo predominantemente masculino, como a política. Não 

obstante o prestígio acumulado, o ônus desta articulação foi o de, atuando em temas pouco 

disputados e desprestigiados no campo e na sociedade em geral, ainda que em espaço de 

prestígio e poder social, permaneceram, e permanecem, em situação periférica, 

subalternizada
110

 e sem prestígio. Correm o rico, portanto, de serem esquecidas e silenciadas 

pela memória comemorada, celebrada e imposta, assim como o foi com Gercina Borges 

Teixeira. 

Para finalizar, respondendo à questão inicial que deu origem a esta pesquisa sobre a 

invisibilidade das mulheres nos acontecimentos que marcaram a história e a sociedade goiana 

durante o processo de construção da nova capital e de lutas que culminaram com mudanças 

nos arranjos políticos que dominavam o estado, não há como negar que as mulheres deles 

participaram, atuando na esfera pública. O exemplo emblemático é o de Gercina Borges 

Teixeira, esposa de Pedro Ludovico Teixeira, ex-governador de Goiás e fundador de Goiânia. 

Ela revelou-se figura carismática, exerceu forte influência no governo do estado durante as 

décadas de 1930 e 1940, período em que seu marido foi interventor, governador e senador. 

Participou dos fatos e decisões que cercaram a fundação da nova capital, tendo sido decisiva 

na edificação deste que se tornaria o marco da modernidade e da presença de novas forças 

políticas que buscavam se firmar em Goiás. 

Gercina Borges inovou ao assumir uma função na esfera pública, quando as mulheres 

se achavam limitadas pelos constrangimentos sociais que as mantinham reclusas na esfera 

privada. Foi a primeira mulher a assumir, no estado de Goiás, a gestão governamental das 

ações humanitárias e filantrópicas, identificadas com o cuidado e com as softs politcs. 

Motivada pelos ideais que reclamavam o novo para uma região que – segundo asseverava o 

grupo político do qual fazia parte e se originara – sofria com atraso, ela representou, até certo 

                                                           
110

 A condição de subalternidade atribuída aqui para estas ex-primeiras damas, incluindo Gercina Borges 

Teixeira, só se tronou possível quendo se toma o campo da política para tal hierarquização. De qualquer outro 

marcador social, esta condição, a de subalternidade, não procede. 
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ponto, exatamente o novo para as mulheres que, até então, se viam impedidas de assumir 

funções outras na esfera pública que aquelas ligadas ao magistério e às artes. Sua experiência 

na esfera política inclui desde a gestão das ações assistenciais e humanitárias do governo, mas 

também eventos de naturezas diversas – administrativa, político-partidário, eleitoral, festas, 

bingos – em que atuou e assegurou espaço para seu marido, candidato e líder político se 

expressar e alinhavar acordos. Exerceu influência nas decisões de governo nestas duas 

décadas, tanto em nível estadual, como municipal, além de demonstrar prestígio político junto 

ao governo federal. Usou desse prestígio para liderar, no estado goiano, campanhas de 

capacitação, arrecadação de recursos financeiros e materiais variados. Em virtude de sua 

atuação, ganhou prestígio junto ao povo goiano, sua popularidade resistiu ao tempo, se 

arrastou até o presente, não obstante não ser uma memória imposta, comemorada, identificada 

com a história oficial.  

Disso resulta outra conclusão importante para este trabalho de pesquisa e consiste em 

responder o porquê, em Goiás, as ciências sociais não ofereceram escuta às experiências das 

mulheres no campo da política, invisibilizando-as e deixando, às futuras gerações, dúvidas 

sobre quem eram e como agiram.  

Embora as mulheres, incluindo as ex-primeiras-damas entrevistadas e Gercina Borges, 

tenham encontrado espaço para ingressarem na esfera pública e atuarem no mundo da 

política, tomando parte dos grandes e pequenos acontecimentos que marcaram, cada um a seu 

tempo, a história do estado, elas não conseguiram romper as representações sociais que as 

ligavam ao doméstico e transpor as prática sociais que as mantinham associadas ao privado. 

Mantiveram-se, assim, não obstante ocupar lugar e posição de poder e prestígio, 

subalternizadas e desprestigiadas, pois seu ingresso na esfera pública foi agenciado por seus 

maridos, mantendo-se submissas aos interesses políticos e também porque se ligaram, nesse 

universo, aos temas de baixo interesse e reduzida disputa no campo político e da sociedade 

em geral. O mote de sua ação na política reproduziu a posição e o status a elas atribuídos na 

sociedade, ao reproduzir, na esfera pública, sua associação ao doméstico. Não foram raras as 

vezes que as mulheres nesse campo foram alcunhadas de mãe, a exemplo de Gercina Borges, 

a “mãe dos pobres”. 

Ainda que possam, por essa proximidade com o privado, ocorrer dúvidas sobre a 

natureza das ações dessas primeiras-damas, é importante que se considerem, para tanto, as 

motivações subjacentes no momento de suas ações, independente do contexto em que 

atuaram. Considerando que elas buscaram, ainda que sob aparência inocente do cuidado e do 
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apelo humanitário, os meios para atingir fins eminentemente políticos, a ação das primeiras-

damas, incluindo Gercina Borges, foi política. Prova disso é a identificação com a política e 

seus processos, que passaram a tomar parte ao longo do governo de seus maridos. Outro 

elemento capaz de corroborar na definição desse tipo de ação é o capital político que essas 

mulheres acumularam ao longo do governo de seus maridos, suficiente para torná-las objeto 

de interesses dos candidatos, dos partidos políticos, e afiançar seu ingresso na esfera da 

política representativa e parlamentar. Gercina Borges, ainda que não tenha feito uso do 

prestígio político que conquistou para atuar no parlamento, usou-o a favor do marido, de 

modo a ampliar o seu poder e reafirmá-lo definitivamente como nova liderança política no 

estado. Colocou suas habilidades políticas, amplamente reconhecidas por todos que com ela 

conviveram, na construção de um projeto político acalentado pelo grupo social do qual se 

originara. 

Diante dessas evidências, não é possível crer que as mulheres são avessas à política e 

incompatíveis com as atividades que se desenvolvem na esfera pública, pois, diante de um 

olhar mais acurado sobre a realidade imediata, pode-se constatar que elas sempre estiveram 

presentes nos grandes e pequenos acontecimentos políticos que marcaram a sociedade goiana. 

Exemplos não faltam, como Consuelo Caiado, Benedicta Cypriano (a Santa Dica), Berenice 

Artiaga, Almerinda Arantes, Ana Braga Gontijo, as Ex-Primeiras-damas entrevistadas, 

Gercina Borges e tantas outras ainda esquecidas até os dias de hoje pela ausência de escuta. 

Se sobre essas mulheres, no entanto, só se têm rastros naquilo que se considera como fonte – 

literatura, rodapés, citações, causos e contos populares – é porque, não obstante as conquistas 

femininas, capazes de lhes abrir as portas do privado, ainda persistem as barreiras que as 

mantêm subalternizadas e sem prestígio. Suas experiências, ainda que em uma esfera que se 

presumia fosse resultar em poder e prestígio, reproduziu falas mudas, sem escuta, visto 

continuarem falando de um lugar sem prestígio no campo político e na sociedade geral: o 

feminino. Os temas aos quais foi possível se dedicar nesse campo foram os mais próximos ao 

privado, as softs politics, que ocupam posição periférica, pouco disputados e que também não 

redundam em prestígio.   

Dadas as possibilidades, em função do reduzido prestígio feminino, das experiências 

femininas no campo da política continuarem sendo esquecidas e das consequências que esse 

esquecimento pode causar à identidade das mulheres no futuro, ao reproduzir para as gerações 

vindouras a ideia de que não participaram dos fatos políticos comemorados e impostos e não 

são talhadas para essa atividade social, cabe às ciências sociais o papel de dar-lhes 
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visibilidade. Cabe ao pesquisador a tarefa de, oferecendo-lhes escuta, permitir que elas não 

morram enclausuradas no passado, como promessas de um futuro diferente para mulheres e 

homens de uma sociedade com menos desigualdades de gênero. 
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ANEXO A – Ofício da LBA, encaminhado ao Ministro da Fazenda. em 11 de janeiro de 

1943. 

 

A Legião Brasileira de Assistência, em um de seus setores de atividades mais 

importantes, e que se constitui, incontestavelmente, a sua razão de ser, na atual 

emergência do Estado de Guerra, qual seja, o de amparo, moral e material, às 

famílias dos convocados, tropeça, neste estão, com grande obstáculo, que somente 

uma providência desse Ministério poderá remover. 

É que, segundo pudemos constatar, através das informações colhidas pelas 

comissões visitadoras, inúmeras famílias de mobilizados deste Estado debatem-se 

em dificuldades, em vistas de terem os seus chefes deixado, ao saírem, títulos em 

Banco e outras obrigações comerciais por solverem, compromissos estes que, não 

sendo liquidados em tempo, ficam sujeitos a protestos e a outras sanções da lei 

comercial. 

Ora, a LBA, em casos desses, tem que cruzar os braços, pois a sua assistência 

não chega a tanto, e está na proporção direta dos seus parcos recursos. 

Entretanto, sendo certo que o chefe de prole, nas condições citadas, se 

ausentou a chamado do governo, cabe então a este o amparo dessa sua situação, por 

meio de ato legal. Do memento em que vai convocado, o bom nome e os atributos 

de idoneidade do cidadão, em casos dessa natureza, se desintegram, em nosso modo 

de ver, do seu patrimônio moral, passando á tutela do Poder Público. 

Assunto, que é, de tanta relevância, por certo que o Ministério que V. Exa. 

Superiormente dirige já cogita de solucioná-lo. E se porventura não o tiver, cabe a 

esta Comissão estadual a honra de pedir ao ilustre patrício uma providência que 

resolva essa situação, verdadeiramente desalentadora. E ao fazê-lo, essa presidência 

confia no senso de justiça, alta compreensão e patriotismo pelo qual V. Exa. norteia 

os seus atos e que, por certo, não deixará também de prevalecer, no presente caso. 

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a V. Exa. as homenagens do meu 

vivo apreço e mui distinta consideração.  

Atenciosamente,  

Gercina Borges Teixeira – Presidente da Comissão Estadual da LBA. 

 (ORIENTE, 1980, p. 68) 
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ANEXO B – Ofício da LBA, encaminhado ao Ministro da Guerra em 13 de janeiro de 1943. 

 

Senhor Ministro da Guerra: 

 

A Legião Brasileira de Assistência de Goiás, dentro de seu programa de 

amparo aos convocados e suas famílias, não pode silenciar ante o fato dos 

mobilizados goianos, nas viagens a que são obrigados a fazer de Goiânia a São 

Paulo, onde são incorporados às fileiras, receberam uma etapa diminuta, que 

possivelmente não atende, sequer, uma terça parte dos ônus de alimentação e 

hospedagem do trajeto. 

Tal é a situação dos reservistas chamados deste Estado: saem de Goiânia, de 

ônibus, e vão a Leopoldo de Bulhões, onde, pernoitam. No dia seguinte, pela manha, 

seguem de trem para a cidade de Ipameri, onde são submetidos a exame de saúde. 

Neste trajeto não se pode deixar de gastar a quantia de dezessete cruzeiros, o que 

esta EC, em qualquer ocasião, poderá provar. Recebe, porém, o interessado, para 

tanto, a quantia de nove cruzeiros na 7ª C.R. com sede nesta capital. 

Vejamos, agora, o segundo percurso: uma vez considerados aptos para serem 

incorporados, os nossos coestaduanos partem de Estada de Ferro para Araguarari, 

onde pernoitam. O dia seguinte é todo consumido em viagem, pela Mogiana, 

chegando a Ribeirão Preto á noite. Após a baldeação, seguem no noturno da 

“Paulista”, desembarcando em São Paulo às nove horas da manhã imediata. 

Esta CE não tem dados com os quais possa demonstrar, matematicamente, os 

gastos desse trajeto, mesmo porque estes estão se elevando sempre, em proporção 

direta com a alta natural do padrão de vida, podemos estimar entre trinta e trinta e 

cinco cruzeiros essas despesas. Ora, o mobilizado , em Ipameri, recebe, para tanto, 

outros nove cruzeiros, os quais evidentemente, não dão para a hospedagem da 

primeira noite, em Araguari. 

Esta presidência, no intuito, de suavizar tal situação, já oficiou ao Sr. Chefe 

da 7ª C.R. em Goiânia, solicitando-lhe encaminhar à Comissão Estadual da LBA, a 

fim de receber, dentro dos reduzidos recursos de que dispõe, algum auxílio em 

dinheiro, todo mobilizado reconhecidamente pobre, sujeito a essa viagem. 

Cabe, entretanto, a V. Excelência, como supremo mandatário, que é, do 

Exército Nacional, sobre cujos ombros recaem, no momento, as mais altas 

responsabilidades já assumidas por um ocupante desse posto na história do país, e 

para quem está voltada, neste instante mais do que em qualquer outro, a atenção de 

45 milhões de brasileiros, cabe a V. Excelência – repetimos – a iniciativa de uma 

providência que solucione esta situação, pois que, a nosso ver, já é bastante o 

sacrifício de cada um, em deixando o conforto do e de todos os seus para atender, na 

atual emergência, o apelo do Governo. 

Qualquer medida que esse Ministério entender de tomar, no sentido de acatar 

este apelo, redundará, estamos certos, em benefício do próprio nome do Exército 

Brasileiro, que nós todos acostumados a admirar, aliás, unicamente dentro desse 

propósito, e no de colaborar com as classes armadas, que vimos fazer o presente 

pedido a V. Excelência. 

À oportunidade, apresento a V. Exa. os protestos de estima e apreço. 

Gercina Borges Teixeira Presidente da C. E. de Goiás 

(ORIENTE, 1980, pp. 69/70) 
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ANEXO C - Transcrição da Entrevista de Gercina Borges a Revista Oeste em março de 1944. 

 

R. O. - O que é a LBA? Que fez? Que está fazendo? Que fará? A Legião é uma 

instituição provisória ou definitiva? 

G. B. T. – A Legião é uma instituição definitiva, ou melhor, de “duração ilimitada”, 

consoante rezam os seus estatutos. 

 

R. O. – Qual será a tarefa da Legião no após guerra? 

G. B. T.  – Congregando os brasileiros de boa vontade e promovendo, por todas as 

formas, serviços de assistência social, prestando diretamente ou em colaboração com 

o Poder Público e as instituições privadas, visará a LBA em tempos de paz, 

notadamente o seguinte: 

a) proteger a maternidade e as infância; 

b) amparar os velho e se os desvalidos; 

c) prestar assistência médica, em todas asa modalidades, às  pessoas 

necessitadas; 

d) favorecer o reajustamento das pessoas, moral e economicamente 

desajustadas; 

e) contribuir com  a melhoria da saúde do povo brasileiro, atendendo, 

particularmente, ao problema alimentar e da habitação; 

f) incentivar a educação popular, inclusive cooperando na criação de escolas, 

bibliotecas e outra entidades educativa; 

g) desenvolver esforços em favor do levantamento do nível de vida dos 

trabalhadores e promover o aproveitamento racional dos lazeres do povo, 

principalmente, estimulando a organização de centros de recreação, aprendizado de 

ofício etc; 

h) auxiliar, sempre que possível, as instituições especializadas cujos objetivos 

tenham afinidades com a L.B.A.; 

i) realizar inquéritos, pesquisas e estudos, sobre matéria do serviço social, 

particularmente os relacionados com as atividades da L.B.A. 

j) organizar cursos e promover todas as formas de propaganda e divulgação em 

favor do progresso do serviço social no Brasil; 

 

R. O. – A quanto montam os gastos mensais da Legião, em Goiás? 

G. b. T. – Os dispêndios da Legião oscilam de mês para mês, podendo-se afirmar, 

contudo, que vão num crescendo contínuo. Meses há em que o pedidos de auxílios, 

oriundos dos municípios e destinados às instituições locais de assistência, atingem 

um numero maior, e a LBA jamais deixa de atender a esses pedidos. Tomemos por 

base o mês de fevereiro, quando, para atender as famílias dos convocados, foi feita a 

seguinte distribuição, por município, em cruzeiros: - Anápolis: 2.51,00; Anicuns: 

740,00; Araguatins: 500,00; Arraias: 500,00; Baliza: 500,00; Buriti Alegre: 500,00; 

Caldas Novas: 740,00; Catalão: 1.205,00; Corumbá: 720,00; Corumbaíba:   500,00; 

Cristalina: 150,00; Formosa: 650,00; Goiandira: 1.650,00; Goiatuba: 860,00; Goiás: 

1.080,00; Inhumas: 630,00; Ipameri: 1.580,00; Itaberaí: 2.430,00; Jataí: 1.100,00; 

Luziânia: 1.650,00; Mataúna: 740,00; Morrinhos: 740,00; Natividade: 500,00; 

Niquelândia: 500,00; Paranã: 500,00; Piracanjuba: 640,00; Pirenópolis: 900,00; 

Pires do Rio: 860,00; Planaltina: 180,00; Porto Nacional: 800,00; Rio Verde: 

1.750,00; Silvânia: 1.400,00; Sítio d‟Abadia: 500,00; Suçuapara: 500,00. 

Enviou, ainda, a LBA, como auxílio aos estabelecimentos de assistência, as 

importâncias abaixo discriminadas par os seguintes municípios: 

a) Cr$ 11.200,00 para Ipameri, dos quais Cr$ 10.000,00 para ajudar a 

“Conferência Imaculada Conceição” na manutenção de 167 famílias indigentes e 

para a conclusão das obras do “Asilo dos Desamparados”; 

b) Cr$ 10.000,00 para Porto nacional, como auxílio à “Conferência São Vicente 

de Paulo”, a fim de ampliar o edifício da “Asilo dos Desamparados”;  

c) Cr$ 5.300,00 para Morrinhos, sendo Cr$ 5.000,00para o “Dispensário dos 

Pobres”, no sustento que proporciona a 120 desajustados e Cr$ 300,00 para 

alimentação e vestuário dos alunos do “Grupo Coronel Pedro Nunes”; 
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Na sede, continua a ilustre entrevistas, somente com aquisição para o novo pavilhão 

cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia, gastou a LBA,Cr$23.000,00: de auxílio 

para a construção do Jardim de Infância e Maternidade, despendeu esta CE Cr$ 

10.000,00; com a aauisição de gêneros, roupas e medicamentos para as famílias de 

convocados e desajustados para as suas novas instalações, e de outros pequenos 

auxílios concedidos a diversos, tece a Legião uma despesa de Cr$ 47.000,00. Tudo 

somados perfez a despesa da LBA, em feveriro último, o total de Cr$ 129.407,70, 

quantia que, diga-se de passagem, é bem superior à dotação que recebeu da 

Comissão Central. 

 

R. O. – Quantas famílias em Goiás estão sendo socorridas pela LBA? 

B. B. T. – Somente de convocados temos cento e trinta. De desajustados  é bem mais 

elevado o número, que, embora não seja possível precisar com exatidão, ultrapassa a 

casa de duzentos. Podemos afirmar, sem receio, que em Goiás cerca de quatrocentas 

famílias vivem unicamente às expensas da LBA. 

 

R. O. – a Atuação da LBA na guerra se restringe ao socorro das famílias dos 

convocados? 

G. B. T. – não. O seu programa é muito mais amplo. Na atual emergência de estado 

de guerra em que se encontra o país, a LBA desenvolve a sua ação no sentido de: 

a) prestar todo o apoio ao Governo, inclusive apelando para a consciência cívica do 

povo brasileiro, visando a arregimentar e aproveitar as atividades das pessoas não 

mobilizadas, habilitando-as e encaminhando-as, quando conveniente, ás autoridades 

civis e militares, ou aproveitando-as nos serviços da LBA; 

b) promover, sob a forma de serviço social básico, as necessidades das famílias 

cujos chefes hajam sido mobilizados; 

c) organizar e promover todas as formas de atividades condizentes ao programa 

relativo à atual emergência. 

 

R. O. – A LBA tem promovido campanhas e cursos de guerra? 

G. B. T. – A LBA, em pouco mais de ano de efetiva existência, já promoveu 

diversos movimentos patrióticos, merecendo destaques os seguintes: 

a) Campanha do estanho e do alumínio; 

b) Curso de Samaritana Socorrista; 

c) Curso de Comunicações; 

d) Campanha da Borracha Usada; 

e) Campanha da Granada de Borracha; 

f) Campanha do Livro para o Combatente. 

No movimento pró-coleta de materiais imprestáveis de estanho e alumínio foram 

colhidas centenas de quilos desses metais, os quais foram remetidos à Diretoria de 

Material Bélico do Exército. 

Nada menos de cem (100) senhoras e senhoritas da melhor sociedade do Estado 

obtiveram o Certificado de Samaritanas Socorristas, nos cursos de Goiânia, Goiás, 

Anápolis e Rio Verde. Cerca de  outro tanto conseguiu Diploma do curso de 

Comunicações Telegráficas, recentemente realizados nesta Capital.  

Quantidade4 superior a setenta mil quilos de borracha usada foi arrecadada na 

campanha respectiva, promovida nesta Capital e nos municípios goianos, pela CE, 

em cooperação com os centros filiados. Ainda mais mil quilos de látex de 

mangabeira foram coletados na campanha da “Granada de Borracha”, há pouco 

encerrada, da qual saiu vitorioso o ginasiano Antélio Borges dos Santos, desta 

cidade. 

Mil volumes, aproximadamente, se encontram nesta Comissão Executiva, 

angariados nesta Capital e nos municípios ao ensejo da “Campanha do Livro para o 

Combatente”, feita pela Legião. 

R. O. – Qual a posição em relação a LBA? 

G. B. T. – Temos recebido, por parte do povo, em geral, a maior ajuda. Nata-se já, 

em Goiãnia e no interior, grande interesse e viva compreensão, relativamente, aos 

trabalhos da LBA. Essa ajuda se traduz no auxílio que muitas senhoras e senhoritas 

estão, desinteressadamente, dispensando aos serviços. Entretanto, necessitamos, 
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ainda, da colaboração de mais gente. Novas ampliações estão sendo feitas no 

programa de assistência  da Legião. Consequentemente, vamos precisar de corpo 

organizado de visitadoras, para visitas domiciliares. Ao auxílio aos desajustados 

como vem sendo feito, notadamente aqui em Goiânia, não está, ainda, 

correspondendo. É que, no meio de muita agente assistida, há os que pedem sem 

necessidade, o que constitui uma exploração condenável. Pelas colunas brilhante de 

nossa querida revista OESTE, lanço um apelo à senhoras e senhoritas goianienses, 

para que se alistem como voluntárias da Pátria, nesse corpo de visitadoras que 

vamos organizar, e através do qual, controlando mais eficazmente o serviço de 

assistência, poderemos amparar melhor aqueles que realmente reclamam a nossa 

proteção. 

 

R.O. – O que tem feito o Governo goiano em favor da LBA? 

G. B. T. -  A contribuição do Governo do Estado, em favor da Legião, tem sido de 

valor inestimável. Temos conosco, à nossa disposição, um corpo de funcionários do 

Estado; contamos com um grande numero de móveis e máquinas tiradas de 

diferentes repartições e ocupamos, gratuitamente, excelentes acomodações em 

prédio do Estado. Por outro lado,o Governo nos ajudou, decisivamente, em todas as 

campanhas que promovemos. Par o “Abrigo da Velhice Desamparada”, obra de 

valor superior a um milhão e quinhentos mil cruzeiros, que estamos edificando nesta 

Capital, o Governo Estadual concedeu uma quadra de terreno e um auxílio de Cr$ 

200.000,00, no exercício de 1943, sendo que, no corrente exercício, vamos receber 

igual importância. Além disso são constantes as recomendações do Chefe do 

Executivo, aos Prefeitos e demais Chefes de repartições nos sentido de, em tudo, 

colaborarem com a LBA. Como se vê, é imensa a contribuição material e moral do 

Poder Público à LBA. 

 

R. O. – E o Norte do estado, tão esquecido pelos antigos Governos, foi lembrado 

devidamente? 

G. B. T. – O Norte, na atual administração goiana, deixou de ser a terra que Deus 

esqueceu. Também a LBA tem prestado inúmeros favores àquela imensa região de 

nossa terra e, se não fez mais, é porque não temos ainda ali instalados todos os 

Centros Municipais.  Para cada uma de quase todas as comunas Norte-Goianas está 

sendo remetida a doação de Cr$ 500,00, destinada aos desajustados. Além disso, 

encaminhamos a quantia de Cr$ 5.000,00 para Arraias, a fim de auxiliar o “Asilo 

São Vicente de Paulo” no sustento dos indigentes ali internados; enviamos, também, 

como dissemos, Cr$ 10.000,00 para Porto Nacional, a fim de ajudar nos trabalhos de 

sua Casa de Caridade, ampliando-lhes as instalações e outras melhorias. Remetemos  

Cr$ 1.500,00, como auxílio, à Caixa Escolar de Passe; e presentemente, estamos 

atendendo a um pedido de auxílio vindo do Peixe. Estudamos ainda, um meio de 

criar em três cidades do Norte Goiana, possivelmente, em Formosa, Arraias e Pedro 

Afonso – três pequenos, porém bem aparelhados hospitais, de cuja falta muito 

ressente aquela região, que só agora vai sendo servida de vias de comunicação. 

 

R. O. – Quais os planos futuros da Legião em Goiás? 

G. B. T. – A CE possui, presentemente, funcionando nesta Capital, uma secção de 

assistência aos convocados ; outra de costuras; outra de Registro Civil, disseminada 

por diversos municípios, e finalmente, uma de Desajustados.  Vai criar dentro em 

breves dias, o serviço de ambulatório, chefiado por um médico. Logo teremos, 

também, uma Secção de Alimentação. Além dos três hospitais no Norte do estado, é 

nosso intuito construir, ainda este ano, uma “Casa da Criança” e uma Creche juntas 

à Santa Casa, nesta Capital. Esperamos ver concluído, ainda no decorrer de 1944, o 

prédio do “Abrigo da Velhice Desamparada”, obra que, como já acentuamos, ficará 

em mais de Cr$ 1.500.000,00. 

(ORIENTE, 1980, pp. 112 a 117)  
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ANEXO D – Carta de Gercina Borges Teixeira dirigida aos goianos e publicada no jornal Folha de 

Goiaz, em março de 1943. 

 

“Neste instante de grandes convulsões, em que dificuldades de toda ordem 

emperram a consecução de qualquer iniciativa, o reaparecimentos da “ Folha de 

Goiaz” representa uma verdadeira demonstração de tenacidade e de esforço 

construtivo. 

Sejam, pois, as minhas primeiras palavras uma saudação a esse órgãos de nossa 

imprensa na pessoa de seus dignos orientadores.]outrossim, como, presidentes da 

Legião Brasileira de Assistência em Goiás, cabe-me dirigir a seus leitores e aos 

coestaduanos em geral algo mais. 

Vivendo, tão somente, do amparo da Legião, se encontram, atualmente, inúmeras 

famílias de convocados goianos, quer em Goiânia como quase todos os Municiíos 

desta Unidade. 

Ao povo de meu Estado, cumpre-me fazer um apelo para que, sem qualquer 

distinção, se congregue em torno dos objetivos da LBA. 

À mulher goiana, mais ainda impende uma tarefa especial. A ela cabe um papel 

preponderante nesta história para os destinos do País, quer como legionária 

visitadora ou como voluntária nos diversos cursos de emergência, cumprindo-lhe 

uma ativa colaboração à nossa Entidade, que tem por objetivos principal o amparo a 

todos, dentro do ideal de servir o Brasil.  

A elas pois, a minha exortação sincera, no sentido de que dê o seu auxílio à Legião 

Braileira de Assitência. 

Gercina Borges Teixeira – Presidente da Comissão Estadual da LBA” 

(Oriente, 1980,  pp. 82 e 83) 
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ANEXO E – Entrevista de Pedro Ludovico Teixeira ao Jornal Opção em 1978 

 

A notícia que corre pela cidade é que o senhor anda meio adoentado. É 

verdade? 

É, é verdade. Eu andei muito adoentado. E isso começou com a doença da Gercina [Borges Teixeira] e piorou 

muito com a sua morte. Tudo contribuiu para a minha doença. Depois fiquei bem e só tive uma gripe. 

 

O senhor foi casado com dona Gercina durante quanto tempo? 

Nós fomos casados durante 58 anos. 

 

Dizem que ela exerceu grande influência em sua vida pública. 

Realmente. Ela teve uma influência enorme. Ela era uma mulher rara. Leal, sobre todos os princípios. Era franca, 

mesmo tendo que desagradar as pessoas. Era uma mulher caridosa como poucas... Uma mulher que não gostava 

de ver ninguém injustiçado. É lógico que houve uma certa influência, pois já havia em Goiás uma oposição mais 

ou menos organizada aos Caiados. A oposição já se alastrava, inclusive no interior da própria família, através de 

Jarbas Caiado, juiz de Direito da velha capital. 

 

Caiado contra Caiado? Por quê? 

Talvez também por acharem que aquela política, a política da época, estava errada. 

 

A oposição contra os Caiados, ou contra o que eles representavam, começou 

então com o senhor em Rio Verde? 

É, realmente a oposição começou em Rio Verde, onde eu tinha muitos amigos. 

 

Por exemplo. 

Por exemplo, Ricardo Campos, o coronel Antônio Martins Borges, meu sogro, que era pessoa muito conceituada 

e de muito valor em Rio Verde. Um fio de barba dele valia a palavra, o compromisso. Ele era um homem muito 

querido e muito respeitado. 

 

E no início de seu movimento, o senhor recebeu algum apoio da população 

de Rio Verde? 

No começo o pessoal ficou um pouco tímido, mas depois ninguém mais teve medo. 

 

E enquanto o senhor dirigiu O Social, houve alguma intimação, alguma hostilidade, alguma censura do 

governo? 

Não. O jornal nunca sofreu qualquer intimação ou violência. Mas a imprensa da situação nos atacava 

constantemente. 

 

E onde O Social era impresso? Qual era a sua circulação? 

Ele era impresso lá em Rio Verde mesmo. Começamos com 3 e fomos até 4 mil exemplares. 

 

O jornal era vendido? Quem pagava a impressão? 

O jornal era quase que distribuído de graça. Eu mesmo, no entanto, é que o financiava, com o dinheiro do meu 

bolso, embora alguns amigos também me ajudassem. Eu era médico na cidade, ganhava um pouco de dinheiro, o 

meu sogro me ajudava... E assim foi. 

 

E nessa fase de sua vida, qual foi a participação de d. Gercina? 

Gercina dava conselhos, ajudava nos assuntos que deviam ser publicados. Ela participava de tudo. É lógico que 

houve uma certa influência, pois já havia em Goiás uma oposição mais ou menos organizada aos Caiados. A 

oposição já se alastrava, inclusive no interior da própria família, através de Jarbas Caiado, juiz de Direito da 

velha capital. 

 

E nos momentos mais difíceis. Ela intervinha? Ela apaziguava? 

Ela nunca foi candidata ao apaziguamento. Ela foi candidata da Justiça, da Verdade. Nestes casos ela sempre 

esteve do meu lado e foi uma grande esposa. Apaziguadora ela nunca foi. Gercina era muito forte e muito 

corajosa. 

 

Ela era de Rio Verde? 

Sim. 
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E quanto tempo O Social circulou? Foi através dele que o senhor se projetou politicamente? 

É lógico que o jornal me projetou, também. Ele ajudou o povo de Rio Verde a ficar do meu lado, durante os 

quatro ou cinco anos em que circulou. Depois eu fui nomeado interventor federal e com a minha ausência ele 

desapareceu. 

 

Houve momento em que a sua oposição política se transformou em reação armada. Houve momento em 

que o senhor se armou e marchou sobre Rio Verde, houve momentos em sua vida em que o senhor foi 

preso. Como é que foi 

tudo isso? 

Eu fui preso três vezes. Quando veio a Revolução de 30, eu estava conspirando com o presidente Antônio 

Carlos, de Minas Gerais. Conspirei com o capitão Siqueira 

Campos e com outros componentes da Coluna Prestes. Naquela época, Prestes não era comunista. 

 

De seu ponto-de-vista, o que foi, afinal, a Revolução de 30? Qual foi a ideologia dessa conspiração? 

A base ideológica da Revolução de 30 está, é lógico, vinculada à situação vigente no Brasil daquela época. E que 

era muito ruim, principalmente no aspecto político. 

As eleições, como já disse, eram uma farsa. Você nunca podia votar no candidato de sua verdadeira preferência. 

Começava por aí. 

 

O movimento do Forte de Copacabana, em 1922, teria sido o primeiro sintoma da revolta que acabaria 

culminando com a Revolução de 1930? Como o senhor chegou a tomar conhecimento desse fato aqui em 

Goiás? 

Eu fiquei sabendo quando o fato estourou nos jornais. Uma vez, conversando a respeito com um alemão, ele me 

disse: “Vocês, aqui no Brasil, não dão o devido valor àquela epopeia”. Eu concordei. De fato, aquele foi um 

acontecimento formidável. Quando os rapazes saíram do forte, eles sabiam que iam morrer, mas mesmo assim 

enfrentaram a situação. A Revolução de 30 começava ali. 

 

O senhor concorda, então, que os acontecimentos de 1922 já representavam o início da insatisfação que 

começava a se manifestar no setor médio da população brasileira contra o domínio das oligarquias? 

Não resta dúvida. As oligarquias predominavam em todos os Estados do Brasil. Através delas, predominavam a 

violência, o arbítrio, o paternalismo, o autoritarismo. Ninguém podia ir contra aquela situação. Assim, 1922 foi o 

início da revolta. 

 

Comandada pelos militares? 

É, só que, naquela época, a participação militar na vida política do país era bem menos acentuada. Hoje é ao 

contrário, eles comandam o processo. 

 

Como era Goiás em 1930? 

Muito atrasado. Na mesma situação de Mato Grosso e Piauí. Ele só começou a melhorar, a progredir, a se elevar, 

depois que mudei a capital. 

 

Quando o senhor assumiu o poder, havia, logicamente, uma situação política secular a ser transformada: 

hábitos, costumes, e até pessoas. Quais foram as principais medidas políticas nessa fase inicial? 

Nessa fase, aqueles que quiseram aderir eu aceitei e recebi de muito bom agrado. 

 

Quantos? Quanto por cento? 

Deve ter sido uns 90 por cento da situação (sorri). Eu não perseguia os inimigos. Eles mereciam a minha 

consideração, a não ser quando praticavam um desacato, crimes ou outras coisas assim. 

 

As histórias de perseguições, espancamentos, são histórias, então? 

São histórias. 

 

Antes e depois, como foi o contato do senhor com o senador Totó 

Caiado? 

Eu tive dois contatos com o senador Antônio Ramos Caiado. Isso foi antes de 1930. Eu estava no Rio de Janeiro. 

Ele me disse: “Fiquei sabendo que o senhor está me combatendo.” Eu respondi: “Não. Eu estou combatendo a 

sua política”. Ele retrucou: “Cuidado, menino! Não mexa com a onça, não.” 
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E com Getúlio Vargas? 

Meu relacionamento com ele sempre foi muito bom. Havia uma afinidade. Ele era um homem muito bom e 

muito humano. Entre nós havia uma afinidade muito grande para compreender a humanidade. 

 

O senhor já contou como foi o seu primeiro encontro com o senador Antônio Ramos Caiado. Falta contar 

como foi o segundo. 

Esse foi logo depois que ele já havia caído. Eu estava na velha Goiás e o secretário da Segurança Pública não 

queria ouvir o senador Caiado, que estava preso, sem que eu estivesse presente. Não era meu desejo ir vê-lo. 

Mas, mesmo assim, eu fui. 

 

Frente a frente? Vencido e derrotado? 

É, foi um diálogo difícil. Até um pouco áspero. O secretário de Segurança na época era Domingos Velasco, que 

depois foi deputado e senador. Um homem muito inteligente e que mais tarde virou-se contra mim. 

 

O senhor se recorda do que foi dito durante esse encontro? 

O secretário de Segurança perguntou ao senador Antônio Caiado se ele tinha consciência do que havia feito 

antes, indagou de fatos ocorridos durante o período em que ele havia mandado e desmandado no Estado. 

 

Foi o senhor que deu a ordem de prisão contra o senador? Foi ordem 

direta do senhor? 

Não, não. O senador Antônio Ramos Caiado e integrantes de sua família foram presos por ordem do Estado-

Maior da Revolução, com sede no Rio de Janeiro. 

 

Essas prisões obedeciam a um esquema de caráter nacional ou atendiam apenas aos interesses locais? Ou 

seja, mais objetivamente: aos seus interesses? 

Elas tinham caráter nacional. 

 

Quanto tempo Caiado ficou preso? 

Pouco tempo, no Rio de Janeiro. Aqui, ele ficou apenas oito dias. 

 

Como o senhor define a figura do senador Antônio Ramos Caiado? Qual foi a impressão que ele lhe 

deixou? 

O senador Caiado era de fato um líder. Tinha qualidades essenciais para isso. Ele era um homem bonito (sorri) e 

isso influi. Ele era bonito e enérgico. 

 

Em algumas fotos antigas do senhor, percebe-se também um homem dotado de uma certa beleza. O 

senhor se considera um homem bonito? 

Não. Eu não me considero um homem bonito. 

 

Mas se a beleza, como o senhor diz, é fundamental, como é que... 

Eu disse que a beleza influi. Ela é apenas uma das causas ou um dos ingredientes da liderança. 

 

E essa beleza do senhor, que ajudava a liderar, ela influenciava da mesma forma homens e mulheres? 

A beleza influencia todo mundo. Antônio Ramos Caiado era enérgico, mas a maior qualidade para chegar a líder 

é ser justo, honesto, humano e decente. Se o senador era bonito, isso lhe dava mais presença. 

 

Totó Caiado era inteligente? 

Não. A sua inteligência era medíocre. 

 

Pelo que o senhor diz, o senador era enérgico e autoritário. Ora, esses eram, naquela época, os elementos 

essenciais ao controle do poder. Em outro sistema, em outra época, o senhor acha que Totó Caiado teria 

condições de liderar? 

Não. Não acredito. Ele tinha a mão forte um pouco exagerada. Naquela época, o Brasil era todo assim. Os chefes 

políticos ganhavam as coisas no grito. 

 

O senhor tem alguma prova concreta desse autoritarismo do senador Caiado? 

Tenho muitas. Basta o senhor ler A Voz do Povo. Acho que não vale a pena repetir. 

 



173 

 
Algum dia o senhor chegou a temer a possibilidade de os Caiado retornarem ao poder, através, por 

exemplo, de um outro movimento armado? De uma contrarrevolução liderada por ele? 

Não. Eu esqueci completamente Totó Caiado quando assumi o poder. Não me preocupei mais com ele. Mesmo 

porque, se o senador era corajoso, eu era ainda mais corajoso que ele. E isso é uma coisa que eu digo sempre. Eu 

nunca tive medo de ninguém. 

 

Há uma história que diz que quando o senhor foi chegando a Rio Verde deram alguns tiros de 

metralhadora. 

Não é verdade. 

 

Mas o senhor chegou a participar de algum tiroteio? 

Eu participei de três tiroteios, mandando e recebendo bala. O primeiro foi seis quilômetros depois de atravessar o 

Rio Paranaíba, vindo de Minas Gerais. Mas logo em seguida eu consegui a adesão desse pessoal que estava 

contra mim, inclusive de alguns rapazes da região que eram conhecidos como violentos. Eu os trouxe para o meu 

carro, com medo de que sofressem represálias dos meus correligionários. 

 

E o segundo? 

O segundo se deu quando nós estávamos atravessando uma ponte, perto de Quirinópolis. Enfrentamos uns 20 

soldados da polícia comandados por um sargento. Aí foi um combate mesmo. Eu estava com 110 homens (faz 

uma pausa, recordando-se). Em toda a Revolução eu perdi apenas um homem. Eu tive três combates. A minha 

revolução durou pouco (sorri). 

 

E por que durou pouco? Não houve reação? 

A minha revolução durou pouco porque não tínhamos munição nem equipamento bélico. A reação, contudo, era 

grande. Após vencermos os 20 soldados, perto de Quirinópolis, continuamos em frente, de caminhão. Fomos 

para Rio Verde. Lá, sim, a coisa ficou dura. Havia cerca de 200 homens armados. Quando chegamos em Rio 

Verde, muitos dos que me acompanhavam já haviam desistido da luta no caminho. Mesmo assim chegamos lá 

com 70 homens, a maioria não estava acostumada à luta. 

 

Dizem também que o senhor chegou lá doente. 

Exatamente. Era mês de outubro e estava dando a tal de disenteria. Todo o meu pessoal estava doente, inclusive 

eu. De qualquer forma, derrotamos a polícia em Quirinópolis. Em Rio Verde tivemos de recuar, pois o número 

deles era bem maior. 

 

E quem comandou a resistência em Rio Verde? 

Havia um major e tenentes da polícia na cidade. E eu tinha apenas duas ou três pessoas com experiência de luta.  

 

Como foi que o senhor conseguiu reunir elementos para a sua coluna, para a Coluna Pedrista? 

Havia mais baianos do que goianos na minha coluna. Foi uma coincidência. Eu saí de Minas e reuni alguns 

amigos já acostumados à luta, em Mato Grosso. Este pessoal aderiu logo ao meu movimento. Havia muita 

disposição de luta. Fui então até Uberlândia, onde 20 rapazes se ofereceram para me acompanhar. Eram rapazes 

de gravata, janotas, idealistas, mas nenhum deles se saiu mal. Nenhum fugiu da luta. 

 

E o senhor, houve algum momento em que chegou a sentir medo? 

Absolutamente. E eu não digo isso para parecer valente. Mas eu nunca senti medo. Houve um momento em que 

fomos obrigados a fugir, pois não tínhamos mais equipamentos para lutar. Fomos obrigados a rastejar, com as 

balas passando zunindo em cima de nossas cabeças. Isso foi em Rio Verde. Nesse momento, eu só queria me 

esconder. Fui para um matagal. Nesse instante, cada um procurou seu rumo. Muitos foram para Uberlândia. Eu 

já não podia juntar-me a eles, pois se saísse de onde estava poderia ser atingido pelas próprias balas de meus 

companheiros. Eu estava entre dois fogos. A luta havia começado às cinco horas da manhã. Quando me refugiei 

no mato, a minha fadiga era muito grande. O cansaço foi tanto que dormi seis horas, ali mesmo, no meio do 

tiroteio. E responder aos tiros como, se nem balas eu tinha mais? Acordei com a polícia me prendendo. Fui 

tratado até muito bem. Preso, fui para a cadeia. 

 

Qual foi a participação de César Bastos em sua prisão? 

César Bastos participou apenas quando me transferiram para Goiás. Foram ele e o Zaqueu Crispim. 
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Dizem que quando o senhor estava sendo levado para Goiás, já corria por aqui a notícia de que a 

Revolução tinha sido vitoriosa e que o senhor, então, de prisioneiro passou à condição de comandante da 

escolta que o levava. É verdade? 

Isso não é verdade. Eu não queria falar sobre esse assunto, mas o que houve realmente foi que, quando estavam 

me levando preso houve uma ordem para que me matassem no meio do caminho. Ninguém sabe até hoje quem 

foi que deu essa ordem. 

 

O senhor desconfia de alguém? 

Eu sei quem foi, mas não posso dizer. 

 

Não pode dizer por quê? Isso já pertence à História. 

Eu não tenho certeza absoluta dos nomes. Quando a gente estava próximo da fazenda do César Bastos eu 

aconselhei que passássemos a noite ali. Estávamos todos cansados e não adiantava nada andar no escuro. Antes 

de chegarmos à fazenda, porém, quatro desconhecidos chegaram armados de carabina Winchester. E isso era 

coisa estranha, pois naquele tempo a arma mais usada era o fuzil Mauser. Eles trouxeram uma carta e entregaram 

ao César Bastos. Ele leu a carta e chamou o Zaqueu Crispim, seu amigo. Os dois entraram no mato e ficaram lá 

muito tempo, conversando. Depois o César voltou sozinho e me disse: “Você quer voltar para Rio Verde?” Eu 

respondi: “Se você me der um carro e dois fuzis, para mim e para o Ricardo Campos, eu posso ir.” Enquanto a 

gente conversava chegou o Zaqueu e disse que não concordava com aquilo. 

 

E o senhor percebeu toda aquela movimentação? 

Percebi e desconfiei de que ali alguma coisa estava errada. O Zaqueu reafirmou que tinha de me levar a Goiás e 

era para lá que eu seria levado. Depois de muita conversa, acabamos pousando mesmo na fazenda do César 

Bastos. Fui colocado num quarto com um guarda armado de fuzil. O Ricardo Campos chegou até a mim e disse 

que eu não abrisse a janela. Ele também desconfiava. Sem saber o que pensar, perguntei: “Será que eles teriam 

coragem de fazer alguma coisa comigo?” 

 

A tensão era geral? 

Era. Mas foi aí que César Bastos chegou e disse para mim que haviam mandado me dizer que a Revolução havia 

triunfado. Isso eu ainda não sabia. Mas já calculava. Isso tudo, inclusive, eu sustento na cara dele se for preciso. 

[César Bastos ainda era vivo na época em que esta entrevista foi publicada pela primeira vez.] Agradeci, 

contudo, atitude de César Bastos. Fui dormir e, no dia seguinte, seguimos para Goiás. Já perto da cidade, umas 

três léguas antes, veio um carro trazendo o recado para o Zaqueu Crispim de que a Revolução realmente havia 

triunfado. Foi aí, então, que notei a palidez do César Bastos. 

 

A situação se invertia? 

É. Mas eu não me aproveitei daquilo e até convidei o César, o Zaqueu e a escolta para chegarem comigo até 

Goiás, “pois eu não sou e nunca fui da marca de seus patrões”, disse a eles, garantindo-lhes que não aconteceria 

nada a ninguém. 

 

E eles toparam? 

O César não quis ir. O Zaqueu foi comigo. Só fomos eu e ele, aliás. O resto ficou para trás, com medo de entrar 

na velha capital. Lá, contudo, não havia nada a ser temido. Não havia força nenhuma. A cidade estava calma. 

 

Calma e vazia? 

Calma e vazia. O governador já havia fugido. Totó Caiado, Brasil Caiado e toda essa gente já havia 

desaparecido. Logicamente que eu não iria me incomodar com aquilo, com a minha prisão, pois o Zaqueu tinha 

sido correto comigo. Fomos os dois, inclusive, à casa do vice-governador. Ele se aproximou e disse para o 

Zaqueu Crispim levar-me para a casa da minha mãe. E foi assim que aconteceu. 

 

E depois disso, quantos anos no poder? 

Foram 18 anos e meio mandando no Estado. Isso como governador e como interventor. Como senador foram 

mais alguns anos. 

 

E até hoje interferindo na política de Goiás. 

Não. Eu não tenho interferido na política do Estado. Hoje, eu prefiro acompanhar a política nacional. É ela que 

resolve a política daqui. [Pedro Ludovico estava se referindo ao controle dos militares na política nacional.] 

 

Mas não foi sempre assim? 
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Na época dos Caiados, quando eles eram fortes e violentos, pelo menos isso não havia, esse negócio de ter de 

tomar bênção, de saber quem seria o governador, o deputado. O que havia era uma oligarquia onde todos os 

políticos eram Caiados: senadores, deputados federais, estaduais, governadores. Eles queriam assim e era assim. 

Hoje, não. Hoje é preciso ir pedir bênção, acatar ordens. Eu nunca fiquei sabendo de algum Caiado que tenha ido 

pedir ao Washington Luís [presidente deposto em 1930] para ele dizer quem seria o próximo governador do 

Estado ou coisas assim. Na realidade, todo mundo em Goiás é que ia pedir bênção aos Caiados. 

 

Em todo este tempo em que o senhor esteve à frente do poder, como governador e senador, alguma vez o 

senhor foi obrigado a fazer uso 

da violência? 

Absolutamente. Nunca um Caiado foi preso durante o meu governo. Eu já estive preso durante quatro dias e 

quatro noites. E saí graça a um habeas-corpus. 

 

Rigorosamente, pode-se dizer que o senhor derrotou uma oligarquia, a dos Caiados, e estabeleceu outra, a 

dos Ludovico? 

Isso é até ridículo. Nos tempos dos Caiado, o Totó era senador, o Brasil era governador, o Plínio de Castro era 

deputado federal, o Joviano de Castro era deputado federal... Era uma família no poder. Comigo isso nunca 

ocorreu. Por exemplo: só agora um filho meu está se candidatando a deputado federal. [Ele estava se referindo a 

Paulo Borges Teixeira.] O Mauro Borges foi governador do Estado e o povo gostou disso. No início eu não 

queria que ele se apresentasse como candidato. Depois acabei concordando. Resultou no que resultou: ele fez um 

ótimo governo, muito bem planejado. O melhor que o Estado já teve. Aliás, não houve nenhum governo igual ao 

do Mauro em todo o Brasil. 

 

Mas o senhor estabeleceu um controle total do Estado, quando estava no poder. 

Eu era justo e consegui manter o controle. 

 

Através do autoritarismo? 

Nunca fui autoritário. Nunca mandei matar ninguém. Ou até mesmo prender um dos Caiados. Agora, eu fazia 

questão absoluta de ser respeitado. Mas sempre usei o poder com justiça. 

 

Alguma ameaça de morte? 

Um dia, no Palácio, recebi uma carta anônima me ameaçando de morte se eu não desistisse da mudança da 

capital. A carta dizia que lamentava muito ter de me matar, porque eu era bom filho, bom para a minha mãe, 

coisas assim. E outras. 

 

Outro dia o Francisco de Britto escreveu um artigo para o Jornal Opção, onde dizia que houve uma época 

em que o senhor se inclinou para o socialismo. 

É verdade. Eu sempre fui socialista e sou até hoje. Sou um homem de temperamento brando, mas não tenho 

medo de nada. Não sou comunista, pois aí é diferente. 

 

Diferente? 

A diferença fundamental é que o Brasil ainda não tolera o socialismo de esquerda, que é o comunismo. Que eu 

também acho que seria ruim para nós. Aliás, eu já disse isto num discurso, em Anápolis, no dia em que se 

prestava uma homenagem ao deputado Anapolino de Faria. Havia lá mais de cem pessoas e a minha afirmação 

foi esta: “Eu sou socialista. Não sou um comunista, porque no Brasil o comunismo seria um mal e não um bem e 

o povo também é muito atrasado.” Vocês vejam o caso da Rússia, por exemplo: para manter o comunismo, foi 

preciso muito tempo e, mesmo assim, lá está acontecendo tudo ao contrário da doutrina de Marx. Eles pensavam 

uma coisa e aconteceu outra totalmente contrária: o que há lá, hoje, é uma ditadura de Estado, da burocracia. 

 

Esta fundamentação socialista, que o senhor admite, vem desde a juventude? 

Sim, eu sou socialista moderado desde jovem. [Naquele instante a entrevista foi interrompida, tendo em vista o 

cansaço demonstrado por Pedro Ludovico, depois de mais de duas horas de entrevista. Pediu, então, para 

prosseguir depois, num outro dia, um dia que jamais aconteceu. Pedro Ludovico não conseguiu mais concentrar 

forças para enfrentar uma segunda bateria de perguntas. Esta entrevista foi a última concedida por Pedro 

Ludovico.] 

 

Alguns nomes citados por Pedro Ludovico 

Jarbas Caiado de Castro – Chefe do anticaiadismo em 1927. Juiz e político estadual. Começou a carreira como 

caiadista, mas depois ficou contra por interesses pessoais contrariados.  
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Cel. Martins Borges – Membro da família Borges. De Uberaba, desfrutava de muita projeção política. Sogro de 

Ludovico. 

César Bastos – Político do Partido Democrata, do senador Antônio Ramos Caiado. 

Membro da família Bastos, de Vila Boa, embora sempre militando na política do Sudoeste. Sobreviveu à 

Revolução de 30, ingressando posteriormente na UDN. 

Zaqueu Crispim – Político municipal de Anápolis. Caiadista. 

Mário Caiado- Mesma situação de Jarbas Caiado de Castro. Também era juiz e político estadual. 

(JORNAL OPÇÃO, 1978. Disponível na Revista UFG / Junho 2009 / Ano XI nº 6, pp. 191 a202) 
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ANEXO F – Roteiro de Entrevista 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1- Informações pessoais do entrevistado: 

- sexo: ......................................................................Idade:................................................. 

- profissão: .......................................................................................................................... 

- formação:.................................................................. 

 

2- Grau de envolvimento com a família Ludovico (perguntas possíveis) 

2.1- Conviveu com a família Ludovico? 

2.2- Quando foi? 

2.3- Conte através de quem e em que situação conviveu com a família Ludovico? 

  

3- Relacionamento com Gercina Borges (perguntas possíveis) 

3.1- Como conheceu Gercina Borges? 

3.2- Quando foi isso? 

3.3- Como era a sua relação com dona Gercina Borges. 

3.4- Como você descreveria dona Gercina? 

 

4- Relacionamento de Gercina Borges e Pedro Ludovico (perguntas possíveis) 

4.1- Dona Gercina teve participação no governo de Pedro, se teve, como foi essa 

participação? 

4.2- Você acha que dona Gercina influenciava o seu Pedro em suas decisões políticas e 

administrativas?  

4.3- Você se lembra de alguma situação que possa relatar? 

4.4- Sobre o que conversavam? Com que frequência isso ocorria? 

4.5- E seu Pedro ouvir o que ela dizia sobre a política goiana e a gestão do Estado? Dê-me um 

exemplo de fato ocorrido em que isso aconteceu?  

 

5- Ação de Gercina na esfera pública (perguntas possíveis) 

5.1- Dona Gercina foi aclamada a ”a mãe dos pobres”. Você sabe informar porque lhe deram 

esse título? 

5.2- Você conhece algum ocorrido em que Dona Gercina tenha agido como autoridade de 

chefe de governo? Conte-nos o fato. 
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5.4- Você acha que o que ela fazia para o povo era por caridade? Por quê? 

5.5- Você acha que dona Gercina tinha perfil para a vida política? 

5.6- Se naquela época, ela tivesse se colocado como política, a sociedade goiana a teria 

apoiado? Por quê? 

5.7- Você sabe informar como seu Pedro classificava a atuação de dona Gercina? 

5.8- Você sabe informar se ela costumava discutir assuntos de política? 

5.9- Se sim, quando, com quem e quais eram os assuntos? 

5.10- Para alem de ser mulher de Pedro, você sabe o que ela falava sobre o papel da mulher na 

sociedade e na política? 

5.11- Se sim, o que dizia?  

6- Registros historiográficos acerca de Gercina Borges 

6.1- Você conhece algum documento que trata da história da dona Gercina Borges? Se sim, 

qual (is) e onde encontrar? 

 

7- Considerações 

7.1- Tem alguma coisa que ache importante narrar sobre dona Gercina e sua atuação? 

7.2- Conhece alguém que conviveu com ela e com quem eu possa conversa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G – Ficha para coleta de dados 



179 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

1- Em que momento da sua vida se identificou com a política? 

 

2- Acredita que o trabalho na área da assistência contribuiu para lhe dá prestígio e projeção no 

campo da política? 

 

3- Diante do seu reconhecimento público, como o(s) partidos(s) político(s) ao(s) qual(is) 

vinculava, à época, lhe trataram? 

 

4- No campo da política representativa, acha que são feitas distinções entre homens e 

mulheres? 

 

5- Como vê o campo da política? 

 

6- Como avalia a trajetória das mulheres goianas no campo da política representativa 

(parlamentos e partidos políticos)? 

 

7- É verdade que as mulheres, no campo da política, se dedicam mais aos temas como 

assistência, educação e saúde? Se sim, por quê acha que isso acontece? 

 

8- Há constrangimentos para as mulheres que queiram, no campo da política representativa, se 

dedicar a outros temas, como o do orçamento, por exemplo?  

  

 

 



180 

 

ANEXO H – Imagens do jornal “O Social”, de 09/08/1945. Periódico disponível no Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás. 

 

Imagem 1-. 

Manchete de Primeira página: Frase de Pedro Ludovico Teixeira, então candidato ao Senado: 

“Não quero defender-me aqui das injúrias de que há pouco fui alvo. Tenho pena do meu 

caluniador. Prefiro perdoá-lo. O vosso gesto é a minha defesa 
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Imagem 2- A matéria „Querendo tomar pé” informa ao eleitorees sobre o desejo dos caiados 

colocarem Pedro Ludovico fora da política em Goiás e de uma tentativa de Totó Caiado de 

estabelecer acordo com Pedro Ludovico com o objetivo de garantir-lhe uma posição junto ao 

Estado e a Federação.  
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Imagem 3 – Traz notícias das ações da LBA junto aos expedicionáros goianos, do comício do 

PSD e a matéria “Caçador de Votos” que comenta a notícia do acordo, narrada em “Querendo 

tomar pé”. Nela afirma ser um absurdo pensar que Pedro Ludovico aceitaria  um acordo com 

Totó Caiado, ao mesmo tempo que faz uma alerta, diretamente, aos eleitores,  “Se a oposição 

voltar, voltaria a antiga capital” e pede para que eles não se deixem enganar neste momento 

de eleição. 
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Imagem 4 – Esta é a página 2 do Jornal O Social, se 09/08/1945 

Na coluna à direita, lê-se notas sociais: nascimento, falecimentos, aniversários. À esquerda, 

noticia decreto assinado pelo interventor, autorizando a contratação de 200 professores e a 

criação de mais 25 grupos escolares em Goiás. Apresenta também um artigo sobre o apoio de 

Nerópolis ao interventor e narra uma estória comparando o antigo chefe político goiano à 

rotina. Considera o tempo de Pedro Ludovico como sendo a escola nova. 
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Imagem 5 - “Reminiscências de uma palestra do Professor Melo e Sousa. Escola Nova e 

Rotina” 
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Imagem 6 - Trecho da matéria 

“Reminiscências de uma palestra do 

Professor Melo e Sousa. Escola Nova e 

Rotina” . 

Aqui o período velho, que corresponderia ao 

tempo em que os Totó Caiado era liderança 

no Estado, é comparado à rotina. E os novos 

tempos, em que “um homem livro sua terra 

dum pesadelo bi-sentenário”, corresponde ao 

período em que Pedro Ludovico assume o 

poder de Estado. No texto, ele “transformou 

seu sonho em realidade. Criando Goiânia, 

Pedro Ludovico inaugurava nova era para 

Goiaz.” 

 Em outro trecho deste artigo, lembrando o 

processo eleitoral, o jornal adverte “É 

chegado o memento de expulsá-la para que o 

Governo Pedro Ludovico complete a série 

enorme de benefícios que presta ao Estado.”   

 

 

 

 

 

Imagem 6 - Notícia do apoio popular a Pedro Ludovico. 

 
 

Imagem 7 – Detalhes da matéria de primeira página sobre a suposta tentativa de acordo de 

Totó Caiado com Pedro Ludovico Teixiera. 
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Imagem 8 – Matéria sobre o apoio de Goiás ao candidato do PSD à presidência da republica 
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ANEXO I – Carta do Rotary Club, datada de 4 de agosto de 1944, para Gercina Borges. 

Documento que demonstra o prestígio que Gercina Borges desfrutava na sociedade goiana. 

     

    
    Exma. Sra. Presidente: 

 

Cumprimos a grata satisfaça de levar ao conhecimento de V. Exa. Que este 

Clube, em reunião do dia 3 do corrente mês, resolveu, por unanimidade, dar a V. Exa., 

inteira solidariedade à patriótica e benemérita campanha do magno problema de 

mendicância, nesta Capital, o que, alias, está dentro das finalidades desta Entidade. 

Assim, solicitamos a V. Exa., se digne nos orientar qual a tarefa que nos 

possa caber, em auxílio aos trabalhos, em boa e oportuna hora iniciados por V. Exa. 

Aproveitamos o feliz ensejo para hipotecar a V. Exa., os protestos de nosso 

mais profundo respeito. 

Atenciosas saudações, 

 

Mozart Smith Camargo – 1º Secretário 

Geraldo Rodrigues dos Santos – Presidente. 

(ORIENTE, 1980, p. 119/120) 

 

Resposta de Gercina Borges à carta do Rotary Club 

 
   Exmos Senhores: 

 

É com real desvanecimento que acuso ter recebido o ofício de 4 do andante, 

de V. V. Exas., comunicando-me a solidariedade do Rotary-Club de Goiânia, à 

campanha que a LBA tomou o patrocínio, com o auxilio do povo e do Governo, e que 

diz respeito à eliminação da mendicância das ruas desta Capital. 

Ao ensejo de agradecer-lhes, mui vivamente, o participado, desejo salientar-

lhes também, que os aplausos a essa iniciativa da Legião muito me penhoraram, 

máxime, por terem partidos de uma Entidade de homens práticos, de elevado 

discernimento das coisas e da alta compreensão das necessidades da gente goiana. 

No concernente à consulta constante da parte final do ofício a que me 

reporto, sobre a tarefa que o Rotary poderia executar, em auxilio da Legião, nesta 

momentosa obra, devo salientar, que muito estimaria, se recebesse uma contribuição 

pecuniária dessa Entidade, em favor do Dispensário dos Pobres, a ser brevemente 

construído nesta Capital. 

Como o plano para a solução do problema da mendicância foi há dias 

traçado, com a utilização de diversas organizações da Capital, acredito não 

dispor, no momento, de outra oportunidade, (grifos nossos) se não a especificada, 

onde possa aproveitar a gentil oferta dos préstimos do Rotary. 

Apresento-lhes, à oportunidade, a segurança de meu alto apreço e 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

GERCINA BORGES TEIXEIRA 

    Presidente da CE da LBA 

            (ORIENTE, 1980, p. 120/121) 
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ANEXO J – Fotos em que Gercina Borges Teixeira aparece em eventos públicos e políticos, 

em atividade pela LBA e em ambiente doméstico. 

Foto 1 - Solenidade na LBA com a presença de Dona Gercina, Paratéca, década de 1940 (atribuída). 

Goiânia – GO. Acervo MIS/GO. 

 

Foto 2 - Solenidade no Palácio com a presença de Dona Gercina, Paratéca, década de 1940 (atribuída). 

Goiânia – GO. Acervo MIS|GO. 
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Foto 3 - Pedro Ludovico, Gercina Borges e autoridades, autor desconhecido, década de 1930.  

Cidade de Goiás – GO. Acervo MIS/GO. 

 -  

Foto 4 - Chegada de Gercina Borges ao Comíssio de José Feliciano, candidato do PSD – foto 

Helio Oliviera 
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Foto 5 - Comício do PSD, ao lado de José Feliciano – Foto Hélio de Oliveira 

 

 

Foto 6 - Comíssio do PSD – foto Helio de Oliviera 
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Foto 7 - Comíssio do PSD - Foto Hélio de Oliveira 

 

 

Foto 7 - Comício do PSD, ao lado de José Feliciano – Foto Hélio de Oliveira 
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Foto 8 - Comíssio do PSD, com Iris Rezende Machado e Jaime Câmara - Foto Hélio de 

Oliveira 

 

Foto 9 - Lançamento da Pedra Fundamental da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. 

CEDOC – O Popular 
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Foto 10 - Gercina Borges visitando uma Vila, em seu trabalho de assistência 

Autor desconhcido. Fonte: Oriente (1980) 

 

 

 

Foto 11- Dona Gercina, as Cuidadora, populares e crianças assistidas pela LBA 

Foto Autor Desconhecido. Fonte: Oriente (1980) 
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Foto 12 - CEDOC – O Popular 

 

 

 

Foto 13 - Visita de Getúlio Vargas à Goiânia – CEDOC O Popular 
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Foto 15 - Visita de Getúlio Varga à Goiânia CEDOC O Popular 

 

 

Foto 16 - Batismo Cultural de Goiânia em 1942 - CEDOC O Popular 
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Foto 17 – Evento não identificado - CEDOC O Popular 

 

Foto 18 – Evento não identificado - CEDOC O Popular 
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Foto 19 - Na fazenda em Rio Verde com Joaquim Câmara. Foto Hélio de Oliveira 

 

Foto 20 - Solenidade na Guarda Civil de Goiânia – Foto Hélio de Oliviera 
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Foto 21 – Momento não identificado - Foto Hélio de Oliveira 

 

 

Foto 22 - No palanque, na campanha de Juscelino Kubistchek, com Pedro Ludovico, Mauro 

Borges e Pe. Rui Rodrigues – Foto Hélio de Oliveira. 
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Foto 23 - No palanque, em campanha por Juscelino Kubistchek – Foto Hélio de Oliveira 
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Foto 24 - Gercina Borges e Pedro Ludovico Teixeira em campanha por Juscelino Kubistchek 

– Foto Hélio de Oliveira 

 

 

Foto 25 - Com a família na fazenda em Rio Verde – Foto Hélio de Oliveira 
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Foto 26 - Gercina Borges e Pedro Ludovico, autor desconhecido, década de 1940 (atribuída). Goiânia 

– GO. Acervo MIS/GO. 

 

 

Foto 27 - Em família – Foto Hélio de Oliveira 
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Foto 28 – Na varanda de casa com Joaquim Câmara – Foto Hélio de Oliveira 

 

 

Foto 29-  Solenidade na Escola Técnica de Goiás, Exposição Cultural em 1942 - CEDOC O 

Popular 
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Foto 30 - Descerramento da fita da Exposição Cultural na Escola Técnica de Goiás em 1942 

stand do Pará Fonte Imagem:  

http://www.flickr.com/photos/66393449@N06/sets/72157630376539814/detail/. Último 

acesso em 06/10/2013. 

 

 

Foto 31 - Visita à Exposição Cultural na Escola Técnica de Goiás, em 1942 

Fonte Imagem: 

http://www.flickr.com/photos/66393449@N06/sets/72157630376539814/detail/. Último 

acesso em 06/10/2013. 

 

 
 

http://www.flickr.com/photos/66393449@N06/sets/72157630376539814/detail/
http://www.flickr.com/photos/66393449@N06/sets/72157630376539814/detail/
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