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Ao inventar o Homem, o Criador imaginou-o severo, poderoso, 
rude, senhor de poderes aos quais deu o nome de Masculino. 
Aquele ser era dotado de músculos e, portanto, seria másculo. 
Ele seria o macho, viril, vigoroso, enérgico. E o Criador supôs tudo 
estivesse bom.

O Homem, porém, estava infeliz. E, a pouco e pouco, percebeu 
que algo lhe faltava, algo que não lhe permitia encontrar-se a si 
mesmo. Então, o Homem falou ao Criador:

“Meu olhar, meu corpo, meu sabor, meu tato, meus ouvidos, meus 
desejos e anseios e sonhos, meu coração – todo esse meu Masculino 
nada me significa se não existir o Outro, o Feminino. Na realidade, 
Senhor, eu sou Ela”.

O Todo-Poderoso sorriu diante da impaciência masculina e, da 
costela do Homem, formatou o ser suave, delicado, amorável. E 
disse: “Você é o Masculino; ela, o Feminino. Mas atente: o Mundo e o 
Universo são masculinos; a Vida e a Morte, femininos”. 

E assim aconteceu ao longo dos milênios: masculino e feminino 
completando-se ao se contraporem e, ambos, tornados um só na 
comunhão de si mesmos. 

Os quatro elementos formaram pares: o ar, o fogo; a água, a terra. 
O mar, o oceano, profundos; a areia, a praia, as ondas, a 

espuma.
O Sol, estável, inclemente; a Lua, instável, mutável, suave, 

sedutora.
O arco, a flecha. O ouro, a prata. O revólver, a bala. 
O furacão, o temporal; a chuva, a garoa.
O estrondo, o barulho, o ruído. E a música, a arte, a poesia, a 

dança, a melodia, a sonata, a canção, a sinfonia. 
O lar, o patrimônio, o controle. Complementando-os, a casa, a 

cozinha, a cadeira, a rede, a cama, a família. 
Mas se a Vida e a Morte são femininos, nada mais justo do que 

a mulher caminhar lado a lado delas. Se – no início – seu papel se 
restringia apenas em gerar filhos, com o tempo suas atribuições 
foram estendidas, ganhando e tomando corpo. Não basta ser 
mãe, é preciso, também, lamber suas crias. Ensiná-las e educá-las.

O Eterno Feminino
E o Feminino, enfim, trouxe, ao mundo, o que, antes, não existia: 

doçura, delícia, carícia, bondade e maldade, inteligência, razão, 
paixão, loucura, ternura, ventura, aventura, sabedoria. E o desenrolar 
de toda a existência: infância, adolescência, maturidade, velhice – o 
Feminino entregando ao homem a epifania de viver. 

Hoje, a ciência sinaliza que o cérebro do Ser humano 
possui um sistema especializado em detectar carícias, fator 
fundamental e necessário, durante o período de gestação até 
aos quatro anos de idade, para que a criança se sinta segura. A 
falta de carinhos e toques maternos acionam, no cérebro, uma 
resposta generalizada de estresse, com liberação de hormônios 
glicocorticoides, com consequências drásticas. Corpo e cérebro 
saem do modo ‘desenvolvimento/ crescimento’ e entram no 
modo ‘sobrevivência’.

Vejam, portanto, a importância de um ‘lamber’ feminino, de 
um ‘pegar no colo’, de um confortável ninar colado no peito, e de 
uma carícia, seja um pegar na mão ou um simples sorriso. Algo 
que só a mulher sabe e consegue fazer. 

A presença da mãe torna-se fundamental no crescimento e 
na formatação da índole da criança. É ela que acompanha, de 
perto, seus sonhos, anseios e medos; que conhece todos os 
gostos, cores e comidas favoritas e que os conforta na hora da 
tristeza e da alegria; na doença e na cura, sempre em busca da 
paz e muito amor.

A missão de cuidar da cria não para por aí. O espírito materno, 
geralmente tem continuidade na escola. Agora, cuidando dos 
filhos de outros. Raramente, um homem consegue ‘roubar’ 
de uma mulher o título de ‘primeira educadora’, como que se 
o destino reservaste, também, à mulher o papel de transmitir 
os primeiros conhecimentos culturais à criança. O que sempre 
faz com paciência e meiguice. Afinal, quem não se lembra, com 
carinho, da primeira professora?

Assim, o Masculino entendeu o Eterno Feminino. E agradeceu: 
“Senhor, Eu sou Ela”.

E a humanidade se fez... 

When devising Man, the Creator envisaged him as stern, powerful, rude, a lord of the powers 
he named Male. That being was endowed with muscles and therefore would be masculine. He 
would be the male, virile, vigorous, forceful. And the Creator assumed all was fine.

Man, however, was unhappy. Little by little he realized that something was missing him, 
something that prevented him finding himself. Thus, Man spoke to his Creator:

“My gaze, my body, my taste, my touch, my ears, my desires and longings and dreams, 
my heart – all this Masculine means nothing to me without existence of the Other, the Female. 
Actually, my Lord, I am Her”.

The All-Mighty smiled at male impatience and from a rib of the Man formatted a soft, 
delicate, lovable being. And He said: “You are Male; she is Female. But give heed: World 
and Universe are male; Life and Death are female. (Translators note: As a rule, nouns 
in Portuguese are either masculine [usually, but not always ending in “o”], or feminine 
[usually ending in “a”]. Such feature doesn’t exist in English, therefore some citations must 
be understood in that context.)  

And so it happened over the millennia: male and female complementing each other by 
counteracting and both becoming a single one in communion. 

The four elements made up pairs: air, fire; water, earth. 
Sea, ocean, deep; sand, beach, waves, foam.
The Sun, stable, merciless; the Moon, mutable, soft, seducing.
Bow, arrow. Gold, silver. Revolver, bullet. 
Hurricane, storm; rain, drizzle.
Thundering, noise, rustle. Music, art, poetry, dance, melody, sonata, song, symphony. 
Home, property, control. Complementing them, house, kitchen, chair, hammock, bed, family. 
However, if Life and Death are feminine, it’s only fair that woman walks side by side 

with them. If – in the beginning – her role was limited to begetting children, over time her 

duties broadened, grew and expanded. It’s not enough being mother, she must also lick her 
offspring. Teach them and educate them.

Thus, Feminine finally brought to the world what it formerly lacked: sweetness, delight, 
caress, goodness and evil, intelligence, reason, passion, madness, tenderness, bliss, adventure, 
wisdom. As well as the unrolling of a full existence: childhood, adolescence, maturity, old 
age – Feminine delivering to Man the epiphany of living. 

Science today signals that the Human brain contains a specialized system for detecting 
caresses, a fundamental and necessary factor during gestation and up to age four, for a child 
to feel safe. Lack of motherly caresses and touches triggers off a general state of stress in the 
brain, liberating glucocorticoid hormones with drastic consequences. Body and brain leave 
the “development/ growth” mode, lapsing into a “survival” mode.

See, therefore, the importance of female “licking”, of “cuddling”, of a comfortable lullaby 
close to the bosom, a caress, be it just a holding of hands or a simples smile. Something only 
a woman knows how to, and can do. 

Presence of a mother is fundamental for the growth and shaping of a child’s character. 
She is the one who closely follows a child’s dreams, longings, fears; who knows every taste, 
color and favorite food, providing comfort at times of sorrow and joy; in sickness and in 
healing; always in search of peace and much love.

The mission of tending for offspring doesn’t end here. Motherly spirit usually continues 
at schooling time. Now, looking after the children of other people. Rarely a man is able to 
“steal” the title of “first educator” from a woman, as if destiny also reserved to woman the 
duty of transmitting to children their first cultural knowledge, which she always does with 
patience and gentleness. After all, who doesn’t tenderly remember their first schoolteacher?

Thus, Male understood Eternal Female. Add thanked: “Lord, I am Her”.
Thus, Humanity came into being...

EtErnal fEmininE  
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Dedicatórias 

Para as mulheres de minha vida
IN MEMORIAM
Amélia, que me trouxe ao mundo; Mariana, que me 

deu o amor e filhos.
Para as adoráveis
Patrícia, Carol, Rachel e Carina, filhas que me 

encantam a existência;
Mariana e Clara, netas que me confirmam o sagrado 

da vida.
                   Cecílio Elias Netto

À Mariana - minha mãe, à Mercedes - minha avó, 
à Doralice - minha bisavó.... à Amélia - minha avó 
paterna... e a todas as minhas ancestrais, mulheres que 
fazem parte de mim e ajudaram a construir quem eu 
sou. Com amor e gratidão.

                                            Patrícia Fuzeti Elias

Às mulheres que ‘embalam’ a minha vida: Maria 
Carmelita, minha mãe, que sempre alimentou meus 
sonhos, mostrando-me os melhores caminhos; Luiza 
Helena, minha esposa, alicerce do sucesso, do amor e da 
harmonia familiar; Juliana, minha filha, que - ao lado do 
irmão Henrique - tornou evidente o quanto a vida é bela; 
e Valentina, minha neta, combustível para mais alguns 
dias e momentos de felicidade.

               Arnaldo Branco Filho
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Semeando cultura, poder, bondade, amor... 

Depois de ter a felicidade e o privilégio de conhecer Cecílio 
Elias Netto e sua imensa sabedoria, tenho a honra de escrever 
sobre esta obra incrível que nasceu de uma conversa em 
minha sala. Estávamos falando sobre um desejo que tínhamos 
de fazer um livro sobre mulheres. O Cecílio de escrever sobre 
as mulheres maravilhosas e fortes que ajudaram a construir 
a história de Piracicaba, do Brasil, do mundo. Nós, seguindo 
as diretrizes da Caterpillar, de termos mais mulheres em 
nossas operações e em todas as áreas da empresa, queríamos 
falar sobre as mulheres que estão no mercado de trabalho, 
que são mães, filhas, irmãs, líderes, engenheiras, jornalistas, 
administradoras. Queríamos mostrar que elas são exemplos 
para as meninas que estão entrando na vida profissional e que 
precisam acreditar que são fortes, capazes, completas, que têm 
os mesmos direitos que qualquer um e que são semeadoras de 
bondade, semeadoras de poder, semeadoras de cultura. 

Ficamos tão empolgados com essa conversa, que, de um 
livro, virou um projeto - ali surgiu o ‘MULHERES, SEMEADORAS 
DE CULTURA’. Ali, tivemos a ideia de juntar as vontades e ir além. 
Fomos buscar mulheres reais nas cidades onde temos fábricas 
da Caterpillar no Brasil. Fizemos ciclos de palestras e fóruns de 
debate em Piracicaba - SP, Campo Largo – PR e em Sete Lagoas 
– MG sobre as mais diversas experiências. E que experiências! 

Tivemos o prazer de ouvir lindas histórias de vida, algumas 
do passado, muitas do presente e todas, sem dúvida, de um 
futuro melhor, mais inclusivo, mais variado. Aprendemos, por 
exemplo, que as mulheres negras, as escravas, eram, na verdade, 
as únicas pessoas livres em sua época, aprendemos que temos 

cientistas brasileiras fazendo um trabalho espetacular no exterior, 
aprendemos que o esporte pode ser feminino sim, que respeito se 
adquire pela postura que se tem e não por ser mulher ou homem, 
aprendemos que gênero é meramente uma questão de anatomia. 

E é com essa riqueza de materiais que este livro vai abordar 
a presença feminina ao longo da história da humanidade. Com 
estilo poético e olhar de um mestre, que Cecílio mais uma 
vez nos encanta, com a preciosa participação, também como 
autores, de Patrícia Fuzeti Elias e Arnaldo Branco Filho. Eles 
narram o mistério feminino de uma forma tão interessante, que, 
de frágil, passamos a nos ver como verdadeiros símbolos de 
poder; que, de deusas, passamos a ser pecado; que o que se 
pensava ser descoberto ou criado por homens foi, na verdade, 
em sua maioria pelas mulheres, que até as constelações fazem 
referência às tantas Marias, parte da vida de todos nós. Além 
disso tudo, o livro ainda retrata a influência da mulher na 
música, na pintura, no cinema, na TV, na moda, na literatura, na 
ciência, na educação, na religiosidade. 

E eu, eu só posso agradecer por termos tido aquele bate-
papo tão inspirador e mais ainda, por ter a honra e o orgulho 
de poder, agora, compartilhar essa maravilha aqui com vocês. 
Que possamos semear sempre a cultura e, acima de tudo, o 
amor, porque, para mim, esta é a maior mensagem deste livro.

 WomEn, sEEdErs of culturE, poWEr, kindnEss, lovE...
After the joy and privilege of meeting Cecílio Elias Netto and his immense wisdom, I have the honor of 

writing about this amazing work born out of a conversation in my office. We were talking about a wish we 
had of writing a book about women. Cecílio, of writing about the wonderful and strong women who helped 
to build the history of Piracicaba, of Brazil, of the world. We, in line with Caterpillar’s guidelines of having 
more women in our operations and in all company areas, wanted to talk about women already in the job 
market who are mothers, daughters, sisters, leaders, engineers, administrators. We wanted to show them as 
examples to the girls now entering professional life, who need to believe they are strong, capable, complete, 

that they have the same rights as everyone and are seeders of kindness, of power, of culture. 
We were so excited by that conversation that, from its beginnings as a book, it turned into a project – and 

“WOMEN, SEEDERS OF CULTURE” was born. There, we had the idea of joining our wills and going beyond. 
We sought out real women in cities in Brazil where we have Caterpillar plants. We conducted series of lectures 

and discussion forums in Piracicaba, SP, Campo Largo, PR and Sete Lagoas, MG, on a broad range of experiences. 
And what experiences! 

We had the pleasure of listening to beautiful life stories, some past and many current, but all, without doubt, 
addressing a better and more inclusive, more diverse future. We learned, for example, that black women, slave women, 

actually were the only free people in their time; we learned that there are Brazilian women scientists doing remarkable work 
abroad; we learned that sports indeed can be feminine; that respect is won through attitude and not because one is a man or a 

woman; we learned that gender is merely a matter of anatomy. 
And with such wealth of materials, this book addresses the female presence throughout human history. With his poetic style and 

the eyes of a master, Cecílio once again charms us, with the precious participation, also as authors, of Patricia Fuzeti Elias and Arnaldo Branco 
Filho. They recount female mystery in a so interesting way, that rather as fragile creatures, we look upon ourselves as veritable symbols of power and 
from goddesses we turn into sin; and they disclose that what was thought to have been discovered or created by men actually was the work of women; 
and that even constellations are related to those so many Marys, part of the lives of every one of us. And, in addition to all that, the book also depicts the 
influence of woman in music, painting, movies, TV, fashion, literature, science, education, religiousness. 

And I, I can only feel grateful that we had that so inspiring chat, and moreover, for the honor and pride of being able, now, of sharing this amazing 
work with you all. Let us forever seed culture and above all love, since to me that’s the greatest message in this book.

“Queríamos falar sobre as mulheres que estão no mercado de trabalho, que são 
mães, filhas, irmãs, líderes, engenheiras, jornalistas, administradoras. 

Queríamos mostrar que elas são exemplos para as meninas que estão entrando na 
vida profissional e que precisam acreditar que são fortes, capazes, completas, 

que têm os mesmos direitos que qualquer um e que são semeadoras de bondade, 
semeadoras de poder, semeadoras de cultura”

Andrea Z. Park
Diretora de Assuntos Governamentais
e Corporativos da Caterpillar Brasil
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Estas páginas nada mais serão do que o olhar sincero, honesto e 
até mesmo pretensioso de seus autores, dois homens e uma mulher. 
E, portanto, é, a nossa, uma visão superficial. E perplexa. Pois sabemos 
ser impossível sequer tentar compreender o incompreensível. 
Ora, a mulher é incompreensível, assim como incompreensível é a 
própria vida. Esse é o nosso entendimento, o de mulher e homens 
experientes, vividos e, ainda, encantados com a existência.

A mulher é o grande mistério. Pois é, ela, a plena síntese de 
um milenar paradoxo: o complexo é simples. Mas o simples é 
ainda mais complexo. Como, então, desvendá-lo? E para quê, se 
o realmente importante está em saber admirá-lo, respeitando-o?

Talvez – neste milênio do calendário gregoriano – consigamos 
adquirir alguma sabedoria para melhor entender e rever o que se 
tornou melancolicamente conhecido como machismo. 

O ‘homem-macho’, possessivo, agressivo, tirânico, equivocado 
senhor todo poderoso de tudo o que existe. A força e os músculos, 

APENAS UM OLHAR EMBEVECIDO

como símbolos de poder, foram, têm sido, ainda são significações 
de superioridade? Ou são, eles, instrumentos para vencer o medo? 
Sim, medo. Medo do feminino, do domínio verdadeiramente 
mágico que se impõe através de uma falsa fragilidade?

Houve uma era do matriarcado – para muitos, ainda hipotética, 
embora admitida ou, então, desejada – em que o domínio feminino 
teria trazido paz e harmonia à humanidade. Os homens não apenas 
admiravam, mas adoravam a mulher como deusa, pois ela fazia o 
milagre da procriação, gerando filhos sem que se entendesse como. 
No entanto, quando o homem descobriu ser sua, dele próprio, a 
semente geradora – sperma, semente – passou a considerar-se todo 
poderoso, o deus. O matriarcado – matriz, mãe – foi suplantado 
pelo patriarcado – pater, pai. E o matrimônio deixou-se vencer pelo 
patrimônio... Teria sido a partir de então que o homem se tornou 
autoritário, julgando-se superior. E, de companheira e parceira, 
tornou a mulher posse sua, parte de seu patrimônio.  

 

 

Vem, alça teu voo para 
as altas esferas. (...)

O Eterno Feminino nos 
atrai para o Alto

GOETHE

O famigerado machismo haverá, pois, de, algum dia, ser entendido 
como uma questão cultural, fruto de lutas sem fim, de guerras, de 
combates, de fratricídios causados por uma obsessiva fome de poder. 
Ser conquistador e dominar, faria, isso, parte da natureza masculina ou 
resultaria de milênios de luta pela sobrevivência, de equívocos quanto 
à própria natureza? Não nos cabe discutir. Mas é-nos permitido lembrar 
que, ao início da vida, homem e mulher cumpriram a suprema lei da 
natureza: atraíram-se, cruzaram-se sexualmente, procriaram, usaram 
de todos os recursos pela sobrevivência de filhos. Abrigaram-se na 
caverna, descobriram o fogo, a lareira tornou-se lar. Ele saiu para buscar 
proteína, foi à caça. Ela ficou a guardiã da família, da roça, plantando, 
colhendo, sempre atenta aos filhos, cuidadora, guardiã, zeladora, 
administradora. Com a mulher primitiva, começou a semeadura da 
cultura do amor, do cuidado, da preservação da vida. 

E o homem caçou, foi-se para o mundo, para a luta, para o 
confronto, confiante, porém, por saber que, ao retornar com a carne, 
encontraria em segurança tudo aquilo pelo qual lutara: a mulher, os 
filhotes, a caverna, a lareira. Enfim, o aconchego que lhe garantira a 
mulher. Ela, a mulher e a caverna e a lareira e a família – eis o Feminino. 
Parecia ser simples: o homem caçava, a mulher assava. 

Antes, pois, do medo – nascido por pretender o masculino do 
mundo – o homem teve, pela mulher, o respeito, o reconhecimento 
por sua inteligência, pela intuição, pela sua misteriosa identidade com 
a Vida. O homem ouvia a mulher. Ele sabia que ela sabia. Que era, a 
mulher, parte integrante do incompreensível. Ora, como entender, 
compreender uma criatura que jorra, de si mesma, leite e sangue? E 
que tem a incrível capacidade de amar sem limites? Após gerar o filho, 
a mulher suplanta o amor, a paixão, sentimentos, sensações para viver 
a loucura da maternidade. É a santa, a misteriosa loucura impossível 
de ser compreendida. E o homem – sem admiti-lo – sabe disso. Mas 
não tem capacidade para compreender, pois ele próprio carrega, em 
sua vida, o mistério e o milagre dessa loucura.

Não por outra razão, a mulher tornou-se deusa em culturas e 
civilizações de todos os quadrantes. Nossos ancestrais, mais do que 
pensar, tinham a sensibilidade de sentir, deslumbrados diante da 
natureza. Sentir, intuir foram a cultura primitiva que se formou por 
uma racionalidade subordinada ao espírito. E o espírito é mistério, o 
desconhecido, o incompreensível. Apenas a mulher poderia ser íntima 
disso.  E, ainda hoje, ela é deusa no inconsciente da humanidade. Por 
isso, diante do feminino, segredo é o ar que o homem respira. 

E se tentássemos reabilitar ou rever a imagem de Eva, tida como a 
responsável pelo Pecado Original? É uma história escrita por homens, 
registrada e narrada nos chamados “livros santos”, pelo menos nos 
que anunciaram e dogmatizaram o monoteísmo: a Bíblia, a Torá, 
os Evangelhos, o Alcorão. Deus é masculino. Sempre. E ordenou, 
determinou, proibiu, oferecendo o Paraíso para quem o aceitasse sem 
contestar. Adão concordou. Mas Eva, não. Nós, escribas destas páginas, 
tentamos imaginar o que ela sentiu. Humilhação, talvez? Pois, como 
poderia, o Deus-Homem, gerar o universo se ele, masculino, não tinha 
útero nem ovários? E por que esse Deus-Homem proibiu o primeiro casal 
mitológico comer do fruto da árvore do conhecimento? Eva queria saber, 
entender, participar. E – na esperteza e visceral curiosidade femininas – 
inventou a história da serpente, certamente para não ferir a vaidade de 
Adão. E criou não o Pecado Original, mas o princípio da ciência humana. 
Com toda a dor e sofrimento que a humanidade sofre para tentar 
compreender o incompreensível. O pecado de Eva foi o de ambicionar o 
conhecimento. E a mulher de sua descendência pagou por esse pecado 
ao longo de milênios de anos. E, em grande parte do planeta, ainda paga. 

A pretensão destes pretensiosos autores é a de refletir nesta mais 
uma outra época de conturbações e transições. E – por que não? – 
reaver a ideia, ou esperança, de Deus não ser Pai; um Deus-Mãe. Se 
assim for, haverá esperança para a humanidade. Pois a Vida é dádiva, 
bênção, o feminino na existência. Mas o Mundo, masculino, tem-se 
tornado – pelas mãos do homem – o palco para um teatro de horrores. 
No mais íntimo de si mesmo, o homem, face à mulher, reconhece estar 
diante do “mysterium tremendum et fascinans”. 

E, em nenhuma outra época como agora, talvez, esteja no coração 
da mulher uma resposta a tempos que se pretendem apenas racionais, 
pragmáticos. Pois, a mulher sabe reunir cacos, transformando-os em 
unidade. O mundo está em pedaços, como se transformado num 
simples monte de fragmentos, que não sabemos como juntar; um 
mundo que – prisioneiro da Lógica – deixou de refletir, de pensar. 
Sabedoria e conhecimento foram substituídos pela informação. As 
pessoas, hoje, estamos vivendo apenas com a cabeça, sufocando 
emoções. A intuição foi sepultada, mas as maiores e mais importantes 
decisões são intuitivas. Isso, a máquina, os computadores não 
têm. Pensar com o coração, intuir, sentir e pressentir – eis o tesouro 
que é privilégio exclusivo da mulher. Pretendemos, pois, confessar 
nossos respeito e admiração ao Eterno Feminino. Um simples olhar 
embevecido. Mas honesto e agradecido.
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These pages will be nothing beyond a sincere, honest, perhaps pretentious 
gaze by their authors, two men and a woman. Therefore, ours is only a 
superficial view. A perplexed one. For we know it’s impossible even trying 
to understand the incomprehensible. Well, woman is incomprehensible, as 
life, itself, is incomprehensible. That’s our understanding, as experienced, 
worldly woman and men, still delighted with existence.

Woman is the great mystery. For she is a full synthesis of a millennial 
paradox: complex is simple. However, simple is even more complex. How, 
then, to unveil it? And for what, if what is really important is knowing how 
to admire it, respecting it?

Perhaps – in this millennium of the Gregorian Calendar – we can acquire 
some wisdom to better understand and review what melancholically became 
known as machismo. “Male-man”, possessive, aggressive, tyrannical, mistaken 
lord of everything existing. Strength and muscles as symbols of power were, 
have been, and still are meanings of superiority? Or are they but instruments 
for overcoming fear? Yes, fear. Fear of feminine, of the truly magical domain 
imposed through a false frailty.

There was a matriarchal age – to many still hypothetic, although admitted, 
even desired – where female domain had brought peace and harmony to 
Mankind. Men not only admired, they worshiped woman as goddess, for 
she performed the miracle of procreation, begetting children in a way no one 
understood how. However, when Man found out that the generating seed was 
his own – sperma, seed – from then on, he saw himself as all-powerful, as god. 
Matriarchy – matrix, mother – was overcome by patriarchy – pater, father. And 
matrimony allowed itself to be overcome by patrimony... It would have been 
from then on, that man became authoritarian, seeing himself as superior. And 
from companion and partner, he turned woman into chattel, a part of his assets.  

Therefore, infamous machismo (chauvinism) someday will be understood 
as a cultural issue, an outcome of endless fighting, of wars, combats, fratricide 
caused by an obsessive hunger for power.  Being a conqueror and dominator, 
would that be a part of male nature or the outcome of thousands of years of 
struggle for survival, of misunderstandings regarding men’s own nature? It’s 
not our due to discuss it. But we are allowed to remind that at the beginning 
of life man and woman complied with the supreme law of Nature: they felt 
attraction, mated, procreated, employed every resource for the survival of 
their children.  They sheltered in caves, discovered fire, the hearth became 
home. He left in search of protein, went hunting. She became the guardian of 
family, of the cultivated plot, planting and harvesting, always watching over 
the children, caretaker, guardian, manager. With primeval woman began the 
sowing of the culture of love, of care, of life preservation. 

And man hunted, sallied into the world to fight, to confront, but confident 
in the knowledge that on his return with meat he would safely find all that 
he had fought for: woman, children, cave, fireplace. In short, the coziness 
ensured by the woman. She, woman, cave, fireplace and family – that’s Female. 
It seemed simple: men hunted, women roasted. 

Thus, before the fear – arising out of the intention of having a male world 
– man bestowed upon woman respect, recognition of her intelligence, of her 
intuition, of her mysterious identity with Life. Man listened to woman. He knew 
that she knew. That she, woman, was an integral part of the incomprehensible.  

Now, how to understand, to fathom a creature who gushes forth milk and blood? 
And who has an incredible ability of loving with no bounds? After begetting her 
child, a woman supplants love, passion, feelings, sensations, in order to live the 
madness of motherhood. A sacred, mysterious madness impossible to understand. 
And man – without admitting – knows it. But he is unable to understand, for he 
himself carries in his life the mystery and miracle of that madness.

For no other reason, woman became goddess in cultures and civilizations 
in every part of the world. Our forebears, beyond thinking, had the sensitivity 
of feeling, dazzled by Nature. Feeling, perceiving, these made up the primitive 
culture that was established by a rationality subordinate to spirit. And spirit 
is mystery, the unknown, the unfathomable. Only woman could be intimate 
with it. Still today, she is a goddess in humanity’s unconscious. Thus, in the 
face of feminine, secrecy is the air man breathes. 

And what if we tried to rehabilitate or review Eve’s image, she who is 
regarded as responsible for the Original Sin? It’s a story written by men, 
recorded and narrated in the so-called “holly books”, as least in those that 
heralded and dogmatized monotheism: The Bible, the Torah, the Gospels, the 
Koran. God is always male. Always. And He ordered, commanded, forbade, 
offering Paradise to those who accepted Him without question. Adam agreed; 
Eve did not. We, scribblers of these pages, tried to imagine what she felt. 
Humiliation, perhaps? For how could the Man-God beget Universe if he, 
male, had no womb or ovaries? And why that Man-God forbade the first 
mythological couple eating from the fruit of the wisdom tree? Eve wanted to 
know, to understand, to partake. Thus – out of smartness and visceral female 
curiosity – she came up with the story of the serpent, surely in order not to 
hurt Adams vanity. And she created not the Original Sin but the principle of 
Human science. With all the pain and suffering Humanity endures trying to 
understand the incomprehensible. Eve`s sin was to pursue knowledge. And 
the woman her descendant has paid for that sin over thousands of years. And 
in a large part of the planet, still does. 

Intention of these pretentious authors is to ponder on these current times 
of disturbance and transition. Also – why not? – to recover the idea, or hope, 
of God not being Father; of a Mother-God. Were that so, there shall be hope 
for Mankind. For Life is a gift, a blessing, the feminine in existence. But the 
World, male, has become – by the hands of man – a stage for a theatre of 
horrors. In his deepest inner self, man, in face of the woman, recognizes he 
is standing before a “mysterium tremendum et fascinans”. 

And perhaps at no other time as now, woman’s heart harbors an answer 
to times that profess to be only rational, pragmatic.  For woman knows how to 
gather up shards and turn them into unity. The world is in pieces, as if turned 
into a pile of fragments we do not know how to mend; a world that – prisoner 
of Reasoning – quit pondering, thinking.  Wisdom and knowledge have been 
replaced by information. Today we, the people, are living only with our heads, 
suffocating emotions. Intuition has been buried, however, the biggest and 
most import decisions are intuitive. That, machines and computers do not 
have. Thinking with the heart, perceiving, feeling and foreseeing – here is a 
treasure that is a privilege exclusive to woman. 

We intend, therefore, to confess our respect and admiration for the Eternal 
Feminine. Just a simple enraptured gaze. But an honest and grateful one.

Just an EnrapturEd gazE



Na história da natureza – desde os seus primórdios – a mulher tem 
características diferenciadas de outras realidades. E isso – para o bem e 
para o mal, para o construtivo e o destrutivo – a aproxima do Sagrado. E 
o Sagrado transcende a razão humana. Pode ser chamado de irracional, 
no sentido, porém, verdadeiro: o de estar acima da razão. Portanto, 
suprarracional, conforme Rudolf Otto, eminente teólogo protestante 
alemão e erudito em religiões comparadas. 

A mulher há, realmente, que ser parte do “mysterium tremendum 
e fascinans”, esse sentimento que, ao mesmo tempo, assusta, 
apavora e fascina. Ela desperta não apenas reações físicas, corpóreas, 
mas algo que se não explica, reação espiritual que envolve quase 

 MYSTERIUM TREMENDUM ET FASCINANS

todos os componentes do Sagrado: lampejo de divindade, que 
a transformou em deusa nos primórdios dos tempos; o receio e a 
admiração diante do misterioso; o medo e a incompreensão que lhe 
impuseram a pecha de bruxas, feiticeiras, demônios. E, ao mesmo 
tempo, a fascinação, a alegria, a confiança, a atração irresistível. 

Quase todas as religiões – as monoteístas, pode-se afirmar 
com certeza – admitem um Criador que convidou o primeiro 
homem a dar nome às coisas, aos vegetais, aos animais. Mas 
advertiu Adão, evitando olhar para Eva: “Mas atente bem! Você 
é masculino; Eva, o feminino. E atente mais ainda: o Mundo e o 
Universo são masculinos; a Vida e a Morte, femininos”.

 

 

Nenhuma sociedade, nem 
sequer a humanidade, 

poderia existir se as mulheres 
não dessem filhos ao mundo

CLAUDE LÉVY-STRAUSS

E já por ter-se contagiado pelo mistério de Eva, ele, o primeiro 
homem, passou a nomear o que via, muito mais conforme seus 
sentimentos e impressões do que pelos limites da razão. E foi nomeando-os 
macho e fêmea, masculino e feminino. A primeira enciclopédia do mundo 
pós-antiguidade – a “Encyclopédie”, dos franceses Diderot e D´Alembert – 
parece ter captado essa visão puramente dualista de Adão: O ou A. 

O terror dos enciclopedistas franceses diante do “mysterium tremendum” 
fica claro quando tentam explicar o Homem e a Mulher, como individualidades. 
O Homem “é um ser dotado das capacidades de sentir, de refletir e de pensar; 
pode mover-se livremente pela superfície terrestre e é o dominador de todos 
os outros animais que nela habitam”. E a mulher? Ora, a mulher... Em pleno 
Iluminismo, registram os pensadores: “A mulher é a fêmea do homem”. 

Na realidade, Adão, ao nomear as coisas – ele, “como dominador de 
todos os animais” – nada mais fez do que definir o que era macho, o que 
era fêmea. Conheceu os quatro elementos e criou pares masculinos e 
femininos: o fogo, o ar; a água, a terra. E assim foi: o Sol, o dia, os oceanos, 
os mares, os rios, o solo, o vulcão, o furacão – tudo o que ele viu como 
tendo força muscular. E, por serem mais suaves e amedrontadoras em 
sua aparente fragilidade, nomeou o feminino das coisas: a Lua, a noite, 
a madrugada, as lagoas, a brisa, as estrelas. E definiu universos que, 
quase sempre, antes de se completarem, causaram confusões. Mas, 
desse dualismo, surgiu um outro mistério feminino capaz de conciliar 
o irreconciliável: a Arte, especialmente a Música, que consegue induzir  
às entranhas do divino.  Criou-se, assim, o inexplicável: o surgimento, 
entre o homem e a mulher, do amor que teme e do temor que ama. 

 A serpente 
Não há, talvez, no universo da Simbologia, ser tão complexo 

– ao mesmo tempo admirado e detestado, amado e temido – tal 
qual a serpente.  Desde os tempos primordiais, ela tem significados 
diferenciados para a humanidade. Sua peçonha mata e dá vida; o mal 
e o bem estão a ela ligados. Na ordem mitológica judaico-cristã, lá está 
ela, a serpente, induzindo Eva a convencer Adão para cometerem o 
pecado original. Logo, antes de Eva, é a serpente a “mãe do pecado”, 
um estigma que a tem perseguido ao longo dos milênios. 

A simbologia da serpente, no entanto, é mais, muito mais 
do que isso. E nem sempre negativa ou maléfica. Pelo contrário, 
a serpente é adotada como símbolo de saúde, de vida, de 
conhecimento, de ciência nas principais atividades humanas, 
quando de interpretações sérias. Um dos mais importantes 

exemplos está no caduceu, emblema de Hermes, de Esculápio, 
vareta ou cabos nos quais duas serpentes se entrelaçam, como a 
representarem o bem e o mal, o diurno e o noturno. A serpente 
é simbólica, também, na Farmácia e na Fisioterapia. E a deusa da 
sabedoria, a grega Atena, acompanhava-se, sempre, da serpente. 

Renovando constantemente a sua pele – na realidade, composta de 
escamas – a serpente passou a ser, também, símbolo da renovação da 
vida. Não são, portanto, apenas o pecado, o mal, a morte, a repugnância, 
o causar medo que fazem, mitologicamente, da serpente, um ser que 
pertence ao “mysterium tremendum et fascinum”. Tê-la como imagem 
da mulher nada mais foi – desde os tempos mais primitivos – do que a 
sabedoria ancestral para afirmar que o feminino é realmente complexo 
demais, como fosse o alfa e o ômega da vida. Aliás, o símbolo circular 
da serpente – ela, girando em torno de si mesma, devorando o próprio 
rabo – tem esse significado de começo e de fim. Dela e nela mesma. 

No Éden, pois, o Criador proibiu o casal primeiro a tocar na Árvore 
do Conhecimento. Nunca, talvez, iremos entender se saber, conhecer, 
é, para o homem, um privilégio ou uma penitência. Há coisas, na vida 
e no mundo, que seria mais benéfico se não as conhecêssemos. O 
saber é mais vital do que apenas saber. Não teria, o Criador, tentado 
ensinar a Eva e Adão a importância da filosófica “douta ignorância”, 
aquela de quem conhece os limites do conhecimento? O fato é que 
Eva, a mulher – com sua curiosidade, desejo de saber – foi em busca 
do fruto da árvore. E, numa desobediência, desencadeou a busca 
humana para a ciência, a cultura, o conhecimento. 

A mulher foi – e ainda é – a grande responsável pelo fenômeno de 
ser geradora, semeadora, reprodutora da cultura, como serpente que 
se vai descamando para revelar outros aspectos de si mesma. Nesse 
sentido, os autores, nestas páginas, propõem o conceito de cultura 
– entre tantos e tão diversificados – exposto por Burnen Tylor (1871), 
dando solidez ao entendimento dessa conquista da humanidade, tão 
mais profunda do que a melancólica “cultura de massa” que manipula, 
aliena e hipnotiza quase todos os setores das sociedades. “Cultura é 
o complexo de conhecimentos, crenças, artes, leis, moral, hábitos, 
costumes e capacidades adquirido pelos homens como membros de 
uma sociedade” (Tylor, in “Primitive Culture”).

Eva, por desobediência e curiosidade, abriu a Caixa de Pandora. 
Que jamais voltou a se fechar. O homem tornou-se espírito desse 
caos que, no entanto, foi um sonho bom da alma feminina.
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Um ser “inferior”?
O conceito de mito é dos mais variáveis, pouco cedendo, no entanto, 

à origem grega da palavra: história, a própria palavra, narrativa. Seria 
mais do que pretensioso sequer tentarmos discorrer, em poucas linhas, a 
complexidade dos conceitos. Fiquemos, pois, com a noção de ser, o mito, 
uma narrativa fantástica, com fundo de verdade, que passa de geração em 
geração. O mito de Adão e Eva permanece como um dos mais poderosos. E 
tem feito, da primeira mulher, um símbolo negativo que atravessou séculos. 

Descobertas científicas identificaram a existência da mulher real 
contrária ao mito de Eva. Tratava-se de mulher negra da Etiópia, a que 
deram o nome de Lucy, acreditando-se tivesse mais de 3,2 milhões de 
anos. Mais recentemente, encontraram-se fósseis humanos no Quênia, de 
200 a 300 anos mais antigos do que Lucy. Eram, na verdade, humanoides 
considerados, então, como mães da humanidade. Isso, no entanto, por 
mais palpável e inquietante seja, não abalou por inteiro o mito da criação, 
confusa narrativa que é, todavia, mais assimilável aos povos ocidentais. 
Com as descobertas de Charles Darwin a respeito do processo evolutivo 
em toda a natureza, novas explicações surgiram sobre as origens do 
homem e da mulher, acirrando-se, então, mais ainda conflitos entre a 
ciência e a religião. Ou mais claramente: entre as ciências e as religiões. 

A própria narrativa do Gênesis pode levar-nos a dúvidas, permitindo 
confusões interpretativas. Lá está, por primeiro, que “Deus os criou homem 
e mulher, à sua semelhança”. No entanto, alguns versículos adiante, Deus 
informa ter sido, Adão, moldado da argamassa, da argila, ainda à Sua 
imagem. Daí o nome Adão: húmus, terra vermelha. De uma de suas 
costelas – e para amenizar-lhe a solidão – Deus fez a mulher, como um 
artificio, um artefato. Isso bastou para, através de milênios e graças a 
visões machistas, ter-se criado, maliciosa e erroneamente, a imagem da 
mulher mais como algo do que como alguém. Apenas Adão, pois, seria 
filho de Deus. E a mulher, simples “fruto de Adão”, surgido de sua costela. 

Estava posta, assim, a saga feminina, alimentada pelo medo de 
não saber, pela admiração silenciosa, pelo desejo, pelo espanto de a 
mulher ser uma fonte, um corpo capaz de produzir e expelir sangue e 
leite. Como, então, deixar com total liberdade e poder aquilo que se não 
compreende? Uma historieta aparentemente fútil talvez possa revelar 
uma luzinha dessa escuridão. Diz-se que, por solidão desesperada, 
Adão pediu, a Deus, uma companheira, Eva. Depois de algum tempo, 
devolveu-a a Deus: “Senhor, não aguento viver com ela”. Passado algum 
tempo, Adão foi buscá-la novamente: “Senhor, eu a quero de volta; preciso 

dela”. E, por várias vezes, repetiu aquela indefinição diante da qual até 
Deus ficou perplexo. Por fim, Adão confessou: “Senhor, não sei o que faço. 
Não posso viver com ela e não posso viver sem ela”. Para Adão – primeiro 
homem – em Eva estava (e ainda está) o verdadeiro significado de vida: 
alegrias que se tornam tristezas; tristezas que, na verdade, são alegrias.

A formosura e o desejo
A humanidade vive e sobrevive de seus próprios atropelos. Suponhamos 

uma entidade sobrenatural que, ao longo dos milhões de anos, estivesse 
observando o desenrolar dessa história. Ela, com certeza, continuaria 
perplexa, rindo ou chorando ao ver como o chamado ser humano se repete, 
modificando-se conforme as circunstâncias e, no entanto, parecendo 
continuar o mesmo. É uma criatura que descobre coisas extraordinárias e que, 
ao mesmo tempo, teima em nunca aprender. A humanidade é um processo 
em eterna construção. Os franceses entendem bem tal conturbação: “plus 
ça change, plus c´est la même chose”, quanto mais muda mais fica tudo igual. 

Por mais impressionantes sejam as transformações vividas pelo ser 
humano através de séculos e séculos, ele continua profundamente 
marcado por sua sexualidade. E ela não ocorre apenas no corpo, mas 
em sua vida psíquica e espiritual. As ciências não conseguem esgotar 
os estudos sobre isso, tal a complexidade dessa que é uma das mais 
misteriosas realidades da vida. Sobre a sexualidade humana, não há um 
ponto final. Vivemos ainda de exclamações, interrogações, reticências. 
Pois cada ser humano é único em si mesmo.

A incompreensão da sexualidade como bem – “... e Deus os criou, 
homem e mulher...” – tornou-se responsável por equívocos ainda 
não resolvidos. Ao transformar o sexo em “lugar de pecado”, o próprio 
homem negou a sua natureza. E a mulher foi a grande vítima, “fonte de 
pecado”, “provocadora de desejos”, “instrumento do demônio”. A partir daí 
a sexualidade humana transformou-se em causa de angústias, temores 
e moralizações. E ela nada mais é do que o todo de cada um. 

O belo atrai, chama, evoca, seduz. O desejo é nosso fantasma. A 
natureza deslumbra por sua beleza, pela forma que produz formosuras. 
E a mulher faz parte desse encantamento, com sua graça natural, com 
suas formas curvilíneas que repetem as formas do próprio universo. A 
beleza feminina – e não existe mulher feia, pois até a feiura contém beleza 
– é nascedouro do amor. Ela desperta o homem que, no entanto, não a 
conquista, mesmo pensando ser o sedutor. A mulher seduz e conquista, 
pois é ela que escolhe. Há que se lembrar a frase de Dostoievsky: “A beleza 
conquistará o mundo”. No mais íntima de si mesma, a mulher sabe disso...
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 In the history of Nature – since its very beginnings – woman has characteristics 
different from other realities. And that   – for good or evil, constructiveness or 
destructiveness – places her close to Sacred. And Sacred transcends human reason. 
It can be regarded as irrational, in its true sense: being above reason. Therefore, 
supra rational, according to Rudolf Otto. 

Actually, woman is a part of the “mysterium tremendum et fascinans”, that 
feeling that even in our times scares, frightens and fascinates. She arouses not only 
physical, body reactions, but also something not explainable, a spiritual reaction that 
encompasses nearly all components of Sacred. A flash of divinity that turned her 
into goddess in the beginning of times; fear and admiration in the face of mysterious; 
the miracle of motherhood; the fear and misunderstanding that dubbed her witch, 
sorceress, demon. And concurrently, the fascination, joy, trust, the irresistible 
attraction that makes her beautiful, educator, saint and sinner.

Almost all religions – those monotheist, fundamentalist – accept a Creator who 
invited the first man to name things, vegetal, animals. But He warned Adam, while 
avoiding looking at Eve: “But take heed! You are male; Eve, female.  And take heed 
even more: World and the Universe are male; Life and Death, female.”

Thus, being contaminated by Eve’s mystery, he, the first man, proceeded to name 
what he saw, rather according to his feelings and impressions than by the limits 
of reason. And named them male and female, masculine and feminine. The first 
encyclopedia of the post-Antiquity world – the “Encyclopédie” of Frenchmen Diderot 
and D´Alembert – seems to have captured that purely dualist view of Adam: O or A. 

The terror of the French encyclopaedists in the face of “mysterium tremendum” 
is clear when they try to explain Man and Woman as individualities. Man is “a 
being endowed with the capacity of feeling, pondering and thinking; he can roam 
freely over the surface of the Earth and is the dominator of all other animals that 
inhabit it”. And what about Woman? Well, woman... Right in the middle of the 
Enlightenment, the thinkers wrote: “Woman is Man’s female”. 

Actually, when naming things Adam – him, the “dominator of all animals” – 
did no more than define what was male, what was female. He learned about the 
four elements and generated masculine and feminine pairs: fire and air; water and 
earth. And so it went: the Sun, day, oceans, seas, rivers, soil, volcano, hurricane 
– all those he saw as endowed with muscular strength. And, due to their being 
softer and frightening in their apparent frailty, he named the feminine of thing: 
The Moon, night, dawn, lakes, breeze, stars. And he defined universes that nearly 
always, before completing each other, gave rise to confusion. But out of that dualism 
another feminine mystery emerged, able to reconciling the irreconcilable: Art, in 
special Music, that can take one to the depths of divine.  

Thus was created the unexplainable: emergence, between man and woman, of the 
love that fears and fear that loves. And when they experience love, even the gods hush.

The serpent 
In the universe of Symbology, there is perhaps no being so complex – at once 

admired and loathed, loved and feared – as the serpent. Since primordial times it 
has different meanings to Mankind. Its poison kills and gives life; evil and good are 

linked to it.  In the Judaic-Christian mythological order, the serpent induces Eve 
into convince Adam to partake in what has been called the original sin. Therefore, 
rather than Eve, the serpent is the “mother of sin”, a stigma that has haunted it 
through the millennia. And sin, what is it in view of the almost infinite complexity 
of the Human being?

However, the serpent symbology is more, much more than that. And not always 
negative or evil.  Quite the reverse, the serpent is adopted as a symbol of health, 
life, knowledge, of Science in major Human activities, when subject to serious 
interpretations. One of the most significant examples is to be found in the caduceus, 
emblem of Hermes, of Aesculapius, a rod around which two serpents are entwined 
as if representing good and evil, day and night. The serpent is also symbolic for 
Pharmacy and Physiotherapy. The goddess of wisdom, Athena of Greece, was always 
accompanied by a serpent. 

Constantly renewing its skin – actually, made up of scales – the serpent is also a 
symbol of renewal of life. Therefore, not only sin, evil, death, loathing, inspiring of 
fear, make the snake mythological, a being that belongs to the “mysterium tremendum 
et fascinum”. To have it as the image of woman was no more – since the oldest times – 
than ancestral wisdom acknowledging female is really too complex, as the alpha and 
omega of life. By the way, the circular symbol of the serpent – gyrating around itself, 
devouring its own tail – has a meaning of beginning and end. Of itself and in itself. 

In Eden, the Creator forbade the first couplet o touch the Tree of Knowledge. 
Perhaps we shall never know if knowledge, knowing, is privilege or penitence 
to man. There are things in life and world that would be better left unknown. 
Knowledge is more vital than simply knowing. Could not the Creator have tried 
to teach Eve and Adam the importance of the philosophical “learned ignorance”, 
that which knows the limits of knowledge? The fact is that Eve, the woman – with 
her curiosity, her desire for knowledge – set out in search of the fruit from the tree. 
Thus, in disobedience, she set forth the Human quest for Science, culture, knowledge. 

Woman was –still is – majorly responsible for the phenomenon of her being a 
generator, seeder, breeder of culture, as a serpent that peels off its skin to disclose 
other features of itself. To that effect, the authors concur, in these pages, with 
the concept of culture – picked among so many and so diversified – put forward 
by Burnen Tylor (1871). It strikes us as a concept that provides solidity to an 
understanding of that conquest of Mankind, so much deeper than the melancholic 
“mass culture” that manipulates, alienates and hypnotizes almost every area of the 
societies. “Culture is the set of knowledges, beliefs, arts, moral, habits, customs and 
capacities acquired by men as members of a society” (Tylor, in “Primitive Culture”).

Eve, out of disobedience and curiosity, opened Pandora’s Box. Which lid was 
never put back on again. Man became the spirit of that chaos, which nevertheless 
was a good dream of the female soul.

An “inferior” being?
The concept of myth is most varied, albeit deviating little from the Greek origin 

of the word: history, word itself, narrative. It would be more than pretentious even 
trying, in but a few lines, to expatiate on the complexity of concepts. Let us keep, 

 mystErium trEmEndum Et fascinans

therefore – at least, for the purpose of these pages – the notion that myth is a fantastic 
narrative, with a grain of truth, passing from generation to generation. The myth 
of Adam and Eve remains one of the most powerful. And it has made a negative 
symbol out of the first woman, one that spanned the centuries. 

Scientific discoveries have identified existence of a real woman, opposite to 
the myth of Eve. It is a black woman from Ethiopia, who was given the name Lucy 
and is believed to be more than 3.2 million years old. More recently, human fossils 
were found in Kenya, 200 or 300 years older than Lucy. Those were, actually, 
remnants of humanoids, considered to be the mothers of Mankind.  That, however, 
no matter how palpable and unsettling, didn’t entirely shake the myth of Creation, 
a confused narrative that all the same is more assimilable to Western peoples. With 
Charles Darwin’s findings about the evolutionary process of the whole Nature, new 
explanations arose for the origins of man and woman, making the conflict between 
science and religion even livelier. Or, to be clearer: between science and religions. 

The very narrative in Genesis could lead us to doubts, allowing for confusion in its 
interpretation. First, it states that “God created man and woman, making them in His 
likeliness”. However, a few verses further on, God states that Adam was molded from 
mortar, from clay, still in His likeliness.  Thus the name Adam, humus, red soil. From 
one of his ribs – to easy his loneliness – God made woman as an artifice, an artifact. 
That was enough to have established, through the millennia and thanks to a malicious 
and wrong macho view, an image of woman like something, rather than someone. 
Therefore, only Adam would be God’s child. And woman, “only a fruit from Adam”, 
emerging from his rib. 

Thus was the female saga laid down, fed on the fear of not knowing, of silent 
admiration, desire, amazement caused by woman being a fountain, a body able to 
produce and expel blood and milk. How, then, to leave in total freedom and power 
what cannot be understood? A story seemingly futile maybe could shed a faint light 
on the darkness. It is said that due to his despairing loneliness Adam requested 
God for a companion, Eve. Sometime afterwards, he returned her to God: “Lord, I 
cannot stand living with her”. Month later Adam went to fetch her again: “Lord, I 
want her back; I need her”. And several times he repeated that indecision, leaving 
even God perplexed. Finally, Adam confessed: “Lord, I don’t know what to do. I 
can’t live with her and I can’t live without her”.

To Adam – the first man – the true meaning of life was (and still is) in Eve: joys 
that turn into sorrows; sadness that is, in fact, joy.

Beauty and desire 
Mankind lives and survives out of its own abuses. Let us suppose a supernatural 

entity who over millions of years has been watching the unravelling of that story. 
Surely, it would stand perplexed, laughing or crying for seeing how human being 
repeats itself, changing according to circumstances but seemingly remaining the 
same. It is a creature who discovers extraordinary things and at the same time 
insists on never learning. Mankind is a process in eternal construction. The French 
understand well such upheaval: “plus ça change, plus c´est la même chose”, the 
more something changes, the more it remains the same. 

No matter how impressive the transformations experienced by the human being 
through centuries upon centuries, it remains deeply marked by its sexuality. And 
it takes place not only within the body, but in its psychic and spiritual life as well. 
Sciences cannot exhaust the studies on the subject, such is the complexity of that 
which is one of the most mysterious realities of life. There is no full-stop to human 
sexuality. We still live exclamation marks, question marks, ellipsis. For every human 
being is unique in itself.

Incomprehension of sexuality as something good – “... and God created them, 
man and woman...” – became responsible for misunderstandings not yet solved. 
By turning sex into a “place of sin”, man denied his own nature. And woman was 
the big victim, “source of sin”, “teaser of desires”, “devil’s instrument”. From there 
onward human sexuality became a cause of anguish, fears, moralization. However, 
it is no more than the whole in everyone. 

Beauty attracts, calls, evokes, entices. Desire is our phantom. Nature dazzles 
through its beauty, by the way it produces beauty. And woman is part of that 
allure, with her natural grace, her curvaceous forms that replicate the Universe 
itself. Female beauty – and there is no ugly woman, for even ugliness contains 
beauty – is the birthplace of love. It arouses man, who nevertheless doesn’t conquer 
her, even though thinking he is the seducer. Woman seduces and conquers, as 
she is the one who chooses.
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Consta que, em sua época, Jesus foi chamado, por fariseus 
e opositores, de “beberrão e mulherengo”. Pois bebia do vinho 
– que deixou como herança de seu sangue – e permitia a 
proximidade de mulheres. Os próprios apóstolos chegavam 
a escandalizar-se, inconformados pelo fato de o Mestre não 
dispensar aquelas entre as quais estavam até mesmo as 
chamadas mulheres do povo, “pecadoras públicas”. A seita 
dos Nazarenos era revolucionária, provocando reações que, 
até hoje, o mundo ‘judaico-cristão-islâmico’ estuda. 

Na genealogia de Jesus – ainda discutida, estudada – são 
citadas apenas três mulheres: Ruth, a moabita (povo nômade 

JESUS E AS MULHERES

que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século XIII 
a.C., na região que mais tarde seria chamada de Moabe), que se 
tornou Livro da Bíblia; Raabe, prostituta que ajudou os israelitas 
na memorável batalha de Jericó, convertendo-se depois; e 
Tamar, neta de Jacó. À época – segundo relato do tribuno e 
pensador Cícero – as mulheres “estavam à frente apenas dos 
animais”. Por isso, Jesus escandalizou. Pela história, no entanto, 
Jesus teve duas primeiras grandes protetoras: a própria Maria, 
mãe jovenzinha; e Ana, sua avó. Na infância, Jesus – sendo 
divino e humano – deve ter levado umas boas palmadas no 
bumbunzinho, mais da avó do que da mãe, quem sabe?  

 

 

... (Madalena) beijando os pés de Cristo, 
lavando-os com as lágrimas, 

enxugando-os com os cabelos, 
ungindo-os com perfume

AMBRÓSIO (339-397 dC.), doutor da Igreja
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A hierarquização da Igreja tornou-a predominantemente 
masculina. No entanto, ao seu início, era nos lares – predomínio 
feminino – que apóstolos e seguidores se reuniam. Jesus, por 
todas as narrativas, não fazia diferenciação alguma entre homens 
e mulheres, entre ricos e pobres, doentes e saudáveis. Foi a 
pedido de sua mãe, Maria, que ele realiza o primeiro milagre, 
num casamento em Caná, transformando água em vinho. É o 
testemunho também histórico da mulher intercedendo pelo que 
parecia impossível. E outra Maria (que os evangelistas deixam em 
dúvida, se Maria Madalena, se Maria de Betânia), irmã de Marta, 
implora a Jesus pela ressurreição de Lázaro. São mulheres amigas, 
do convívio do Filho do Homem.

A presença de mulheres na vida de Jesus foi relevante em 
sua missão que trouxe o divino para o humano. Há referências 
a Joana, “mulher de Cuza, administrador de Herodes”; a Susana; a 
Salomé, que seria a mesma que exigira a cabeça de João Batista; 
Maria, mãe de Tiago e José; Maria, mãe de Cleofas, mulheres 
tidas como tríplice rosto e “muitas outras que o serviram com 
seus bens” (Lc 8,1-3). Foi a samaritana que lhe deu água do poço; 
foi a mulher quem lhe “ungiu com óleo perfumado e lhe enxugou 
os pés com seus cabelos”. 

Maria de Magdala, a Madalena, foi, no entanto, a mulher 
a quem os evangelistas deram mais ênfase. Mais ainda do que 
a Maria, a mãe. A figura de Madalena é, ao mesmo tempo, 
misteriosa e apaixonante. Foi a preferida de Jesus e a quem ele se 
apresentou logo após a ressurreição. “Noli me tangere” (Não me 
toques) foi a frase imortal que ele pronunciou quando Madalena 
– deslumbrada com a ressurreição – quis tocá-lo. Prostituta, 
mulher do povo, herdeira de poderosos, convertida, causadora 
de ciúme nos demais apóstolos, de onde veio, como apareceu – 
quem foi Maria Madalena, a Maria de Magdala?

Mesmo envolta em tanto mistério, ela, porém, é considerada a 
figura síntese das mulheres que participaram da vida de Jesus, o Cristo. 

Mulheres da Bíblia 
Muito já se falou a respeito da sujeição e submissão da mulher 

em relação ao homem.  Aristóteles já relegara a mulher a segundo 
plano. O Cristianismo, desde quando começou a sistematizar-se, 
tudo fez para dominar a mulher. E o próprio Paulo Apóstolo – 
principal criador da religião e da moral cristãs – propusera, em suas 

epístolas, que a mulher fosse “submissa a seu marido”. Ao mesmo 
tempo que glorificara a mulher como “Mãe de Deus” (1ª Coríntios, 
4-4 – “Deus enviou o Seu Filho, feito de mulher...”) – Paulo revela o 
preconceito de sua época: “A mulher é a glória do varão” (1ª Cor., 
5-23). Também aos Efésios: 5-23 “Porque o marido é a cabeça da 
mulher, assim como Cristo é a cabeça da Igreja”. Na Epístola aos 
Colossenses: “Casadas, estai sujeitas a vossos maridos, como convém 
ao Senhor” (3-18). Aos Coríntios: “Cristo é a cabeça de todo varão; e 
o varão, a cabeça da mulher” (11-3). Aliás, tal submissão foi exigida 
por muitos e muitos povos. (Um raciocínio simplista: o homem 
acredita ter que submeter para não ser submetido...)

Há quase um século descoberto em ruínas de Nagi Hammadi 
(Alto Egito), o chamado Evangelho de Tomé – apócrifo, não 
canônico – traz uma observação dramática e dolorosa – mas 
significativa – para revelar o preconceito e o desprezo que, 
àquela época determinante, se nutriam pela mulher. Diz, 
segundo o evangelho, Pedro a Jesus, referindo-se a Madalena: 
“Maria deve afastar-se de nós porque mulheres não são dignas da 
vida (114)”. Naquele evangelho, a resposta de Jesus é de tal forma 
antifeminista que nem vale a pena reproduzi-la. E, todavia, ele 
tinha respeito especial à mulher. 

No entanto, teria havido, em tempos imemoriais, o matriarcado, 
teoria que confunde estudiosos. O poder era exercido pela mulher, 
governando a família, o clã, a tribo. O mito das amazonas – tantas 
vezes citado na história dos gregos – é instigante. Eram guerreiras 
e constituíram uma nação apenas de mulheres. Uma vez por ano, 
relacionavam-se com homens e, se grávidas, matavam os seus 
fecundadores. Atraíam, seduziam e matavam...  

A referência à existência delas remonta a Homero, cerca 
de oito séculos antes de Cristo. A matriarca é conhecida, por 
historiadores, como a “poesia da história”. Assim, por mais, que 
se tentasse marginalizar a mulher, não se conseguiu, a não ser 
pela força. Ainda hoje? Pois a realidade está na constatação – que 
deveria ser serena – de a mulher ser a força da família. 

O tropeço de Eva
Eva, sempre Eva, a indigitada Eva, responsável por todos os 

males do mundo, em todas as épocas... Tal e amargo destino tanto 
lhe foi traçado por contadores de histórias que a mulher passou a 
carregar esse estigma desde sempre. E sabe-se lá até quando. 

O escritor francês Alexandre Dumas, pai, cunhou uma frase 
que se tornou proverbial, tornando a mulher suspeita de quase 
tudo o que de ruim acontecia: “cherchez la femme!” Problemas, 
crises, crime? Pois é: procure a mulher! Mesmo assim, Eva é 
“a mãe de todo o ser vivente”. Ao se contar que ela nasceu 
da “costela de Adão”, isso ainda mais a dignifica, colocando, 
ambos, em igualdade, como as duas faces da mesma parede. 
Pois, em hebraico, costela significa, também, “face, lado ou 
parede do Tabernáculo”. 

Adão teria sido a primeira experiência de criação do humano; e Eva, 
o aperfeiçoamento dela. O feminino tem mais discernimento espiritual 
do que o masculino. Logo, Adão seria a face externa da parede e Eva, a 
face interna, aquela que faz a proteção, a guarida do exterior. Sem ela, 
o homem não conseguiria se manter. Foi ele, afinal de contas, quem 
“deixou pai e mãe” e se uniu à mulher, “numa só carne...” 

Os livros de sabedoria – ditos sagrados – contam a grandiosa 
história de mulheres que exerceram papéis fundamentais no 
caminho da humanidade. São muitas e dariam, todas elas somadas, 
narrativas mais fantásticas do que as das “As mil e uma noites”. Histórias 
de paixões, de luta, de adultério, de doação, de generosidade, de ira 
– enfim, a nossa história. Do Paraíso de Eva e Adão, surgiu – milhares 
de anos depois – um deserto em que Abraão começou tudo 
novamente, ao lado de Sara, sua companheira e interlocutora. E não 
uma escrava. Mas, também, com uma escrava: Agar.

Na Bíblia, a força das mulheres – além de seu poder, também, 
de sedução, de amar – nivela-se ao heroísmo. As quatro grandes 
matriarcas judias – Sara, Rebeca, Lea e Rachel – permanecem 
faróis referenciais das religiões judaico-cristãs. Sara, “a 
princesa de todas as nações” – de beleza cantada e poetizada 
– foi companheira de um apaixonado Abraão que, mesmo 
após a morte dela, não se cansou de enaltecê-la. Sara – que, 
anteriormente, era Sarai, “a princesa de sua nação” – é a mãe 
espiritual do povo judeu e de todos os que se convertem ao 
judaísmo. Sua habilidade para ensinar, orientar, fê-la destacar-
se como a educadora exemplar. Mas foi severa: da mesma forma 
como convenceu Abraão a fecundar a escrava Agar, acabou 
expulsando-a de sua tenda. 

Discorrer sobre as mulheres bíblicas seria copiar o Antigo 
Testamento. Além das matriarcas, lá estão Miriam, Débora, Rute, 

Ana, Ester, grandes protagonistas de uma história que se tornou 
universal. E, além delas, como protagonistas indispensáveis, 
mulheres como Shulda, Abigail, Naomi, Tsipora. E as que se 
tornaram parte das malvadezas impossíveis de esconder até 
mesmo pelos livros sagrados: Jezebel, Atalia, Dalila... 

Essas mulheres – símbolos da mulher de todos os tempos 
– trouxeram doçura e acidez à vida, essa aventura a que fomos 
destinados, com tesouros que nem sempre avaliamos. Deveria, 
pois, fazer-nos pensar: “E se Eva não tivesse tropeçado? Será que o 
mundo seria tão apaixonante?” 

A Pecadora 
Foi em 17 de junho de 1546. Naquele dia – após longo tempo 

de discussões – encerrava-se o Concílio de Trento, que reunira 
bispos da Igreja Católica, talvez a mais poderosa instituição da 
época. O mundo estava em evolução, com ideias e revelações 
novas, com também novas conquistas, outras tecnologias. Já 
se compreendia, enfim, que a Terra girava em torno do Sol, 
não o contrário. Assim, o mundo deixava de ser geocêntrico, 
começando a entender que, tornando-se heliocêntrico, 
mudavam-se estruturas fixas, tidas como irremovíveis. 
Colocaram-se em jogo muitas teorias religiosas; Lutero já 
propusera a Reforma e o catolicismo rachara-se outra vez. 

A ideia de pecado está intimamente vinculada à do medo. 
Medo próprio daqueles que o impunham a outros; medo de 
multidões, para quem “arder no inferno” era o inferno já em 
vida. Por milênios, aconteceram as consequências do que 
a Serpente, através de Eva – ambas, femininas –, haviam 
trazido ao Paraíso terrestre. E a maçã – também feminina, 
não há como esquecer – era o fruto proibido, que a primeira 
mulher aceitou e mordeu. Nascia, então, o pecado original 
que, naquele dia 17 de junho de 1546, tornou-se dogma 
da Igreja Católica desde o pensamento de Santo Agostinho 
(século IV, dC). Estava, assim, determinada a história 
pecadora dos humanos. Eva tinha sido a primeira pecadora, 
comprometendo Adão, ambos desobedientes, embora, ainda 
hoje, haja quem afirme ter sido “pecado de sexo”. Mas é Santo 
Agostinho quem tenta enxergá-la como algo positivo, a “felix 
culpa”, a culpa feliz pelo fato de ter sido responsável pela 
vinda de Cristo para redimi-la.
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É um mito que marca a humanidade e que fez com que 
a mulher fosse também rotulada de “pecadora”. Que se não 
discuta, nestas curtas páginas, uma tão fantástica e diversificada 
narrativa. Mas a mulher – de maneira milenar – ficou marcada 
como a santa e a pecadora. Tal como, aliás, a Igreja Católica se 
confessa de si própria: santa e pecadora. Traçou-se, assim, pela 
força determinante do pensamento cristão, o destino humano 
após sua corporeidade: céu, inferno, com a possibilidade de ir para 
o purgatório, esta, uma genial invenção de teólogos católicos. A 
ideia de um Deus-Amor tornou-se maculada pela de um Deus-
Negociante e egocêntrico: “O céu para quem me obedecer; o 
inferno para os que me contrariarem”. O amor tornou-se medo e a 
mulher, cúmplice do demônio por despertar tanto desejo, tanta 
admiração, tanto fascínio...

No mundo bíblico anterior a Cristo, está clara a identificação 
por assim dizer umbilical entre mulher e sexo, como se o homem 
não fizesse parte disso. Assim, Dalila é mais responsável do que 
Sansão; Salomé, passou a ser a única culpada pela tragédia 
de João Batista. E Rebeca, Betsabá... E a pobre Madalena, cuja 
história, ainda hoje, leva a apaixonadas discussões, desde as que 
a olham como meretriz até a sua consagração à santidade. A 
história dessas mulheres – que podem ser vistas como sínteses 
da carne e do espírito humanos – continua a ser contada em 
filmes, livros, poemas, tevê e, enfim, por meios de comunicação 
que acabam reconhecendo a importância da Pecadora em 
nossa vida. Sem, todavia, esconder totalmente o medo por elas 
(de seu irresistível fascínio).

E Helena de Tróia? E as grandes cortesãs mais poderosas do 
que governantes, diga-se de Madame du Barry; as que inspiraram 
livros como o imortal “A dama das camélias”, de Alexandre Dumas 
(Marie Duplessy); rainhas impopulares (como Maria Antonieta) 
que contribuíram para a queda de reinados; a atriz e bailarina 
Mata Hari, espiã e agente dupla, de alemães e franceses, na 
Primeira Guerra Mundial?  – mulheres tidas como pecadoras, mas 
que marcaram a História. 

Portanto – talvez, ou certamente? – o silêncio responda à célebre 
pergunta de Freud, em carta endereçada a Marie Bonaparte: “A 
grande questão continua sem resposta: o que quer uma mulher?”

A Santa
Desde os primórdios, a humanidade – sob as mais complexas 

maneiras – debruça-se sobre deuses e santos. Ajoelha-se diante 
deles. Reverencia-os. Até a pedra é reverenciada ou temida: a 
que traz a sorte, a que carrega os azares. E as plantas. E as águas. 
E, de maneira também universal, rende-se ao que se reconhece 
ser a santidade da mulher. A própria religião católica – tida, já 
nos primeiros tempos, como misógina – rendeu-se às virtudes, 
sabedoria e conhecimento da mulher. Isso ocorreu, porém, 
apenas no século XX, ao dar o título de doutora a três mulheres já 
reconhecidas como santas: Teresa d`Ávila, Terezinha do Menino 
Jesus, Catarina de Sena. As três foram incluídas no restrito colégio 
de doutores esmagadoramente, em número, masculino. No 
século XXI, Santa Hildegarda foi promovida a doutora. 

Numa sociedade bombardeada por materialismos, parecerá, a 
alguns, inapropriado escrever-se sobre santidade, santificação. No 
entanto, a fome de espiritualidade é crescente – e cada vez mais 
evidente – na alma humana. Pois, na realidade, são os povos, em 
suas ânsias espirituais, que consagram deuses e santos. E isso nos 
leva a reconhecer que santidade e amor, fraternidade e compaixão 
pulsam juntos nos corações humanos. Quem irá contestar se 
alguém – referindo-se à sua mãe ou avó – repetir o mantra cantado 
pelos filhos: “ela é uma santa” (por mais defeitos que elas tenham, o 
transbordamento de amor dá-lhes foros de santidade).

A santidade e a santificação resumem-se, em relação às 
virtudes, à caridade. E esta é ternura, afeição, amor. Para o romano 
Cícero, era, igualmente, carestia, alto preço. Poderíamos, então, 
admitir que esse amor cobra um alto preço. Ao pagá-lo, a pessoa 
se santifica diante de si mesma. E recebe, também, a gratidão por 
seu amor. Como não reconhecer a santidade dessa mulher que 
se chamou Madre Tereza de Calcutá? E da brasileira Irmã Dulce? 
E, entre tantas e tantas outras, Zilda Arns?

Ave, Ave, Ave Maria
O mundo católico e a religiosidade popular têm, por Maria, 

venerações comoventes, enternecedoras. A mulher, através 
dela – no catolicismo, renovando o que já havia nas religiões 
primitivas – passa a ser reconhecida como Aquela, a Mãe de 
Deus e Mãe do Homem. Não importam questionamentos, 

discussões filosóficas, científicas, teológicas. Maria está no 
coração dos povos e ela é reverenciada com mais de 1.100 
nomes e títulos: dos Prazeres, das Dores, do Socorro, de 
Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, das Graças, mais, mais 
e mais. Maria dá nome a cidades, igrejas, bairros, templos. 
A Ave Maria é uma prece universal, que mais parece um 
doce solfejo.  Na alma do povo, as orações da Ave Maria e 
do Pai Nosso, parecem indissoluvelmente unidas. Como, “ad 
aeternum”, a moça-virgem Maria e seu filho, Jesus. 

Apenas na região de Piracicaba, Maria e santas – reconhecidas 
pela Igreja e veneradas popularmente – dão nome a diversas 
cidades: Santa Maria da Serra, Santa Bárbara d´Oeste, Santa 
Gertrudes, com bairros como Santana, Santa Olímpia, Santa 
Rosa, Santa Rita. Padroeira de pessoas, de lares, de congregações, 
de países, é venerada em incontáveis países, entre eles, México, 
Portugal, França, Espanha, Itália, Lituânia, os fiéis acreditando em 
aparições como as de Lourdes, Fátima. A cidade de Los Angeles 
nasceu como uma homenagem a Maria: Nuestra Señora La Reina 
de Los Angeles de Porciúncula. 

No Brasil, a padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 
popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, completou 
300 anos de devoção, de contemplação, até mesmo de 
maternidade espiritual. Recolhida entre peixes no Rio Paraíba 
do Sul, numa rede lançada por pescadores, a pequena imagem 
da santinha deslumbrou de tal forma que se acreditou tenha 
sido milagre. Pois, segundo a narrativa, os pescadores haviam 
tentado, por diversas vezes, colher peixes para um jantar entre 
e para nobres da região (Vale do Paraíba). Assustados com a 
quantidade de peixes – lembremo-nos de que o peixe é símbolo 
de Cristo e do cristianismo – os homens depararam com uma 
pequenina estátua quebrada. A estatuazinha “havia aparecido” 
entre os peixes. Em sequência a uma história realmente 
encantadora, ela passou a ser “A Aparecida das águas”. E tornou-
se Padroeira do Brasil em 1930, verdadeiro romance impossível 
de ser contado em poucas palavras. 

A mulher, pois, na história da humanidade, é uma plenitude, 
pecadora e santa, Eva e Maria. Aliás, basta inverter as letras de 
Eva para se alcançar o Ave...

Betsabá lendo carta do rei Davi (1654), Willem Drost

Madalena (1490), Pietro Perugino
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 JEsus and WomEn

Reportedly, in his time Jesus was called by Pharisees and opponents a “drunkard 
and womanizer”. For he drank wine – which he left as legacy of His blood – and 
allowed women near him. The Apostles themselves were almost scandalized, upset 
by the fact that the Master didn’t send them away, inasmuch as among them there 
were even common women, “public sinners”. The Nazarene’s sect was revolutionary, 
causing reactions that even today the “Judaic-Christian-Islamic” world studies. 

In Jesus’ genealogy – still discussed, studied – only three women are cited: Ruth the 
Moabite (nomad people who settled east of the Dead Sea around the 13th Century B.C., in 
the region later known as Moab), who gave name to a Book of the Bible; Rahab, a prostitute 
who helped the Israelites in the memorable battle of Jericho, later becoming converted; and 
Tamar, granddaughter of Jacob. At the time – as reported by Tribune and scholar Cicero – 
“women were ahead only of animals”. For that reason, Jesus scandalized. However, according 
to history, Jesus had two great first protectors: Mary herself, young mother; and Anne, his 
grandmother. Jesus, in his childhood – being divine and human – must have received some 
good smacks in his small rump, more from his grandma than from his mother, who knows?  

Church hierarchy became predominantly male. However, in its beginnings, 
apostles and followers met in homes – feminine domains. Jesus, in all narratives, made 
no distinction between men and women, rich and poor, sick and healthy. On request 
from his mother Mary, he performed his first miracle, turning water into wine at a 
wedding in Canaan. That’s a historical testimony of a woman interceding for what 
seemed impossible. And another Mary (who Evangelist leave in doubt, whether 
Mary Magdalene or Mary Bethany), sister of Marta, begs Jesus for the resurrection 
of Lazarus. They are female friends, near to the Son of Man.

Presence of women in Jesus’ life was relevant for his mission of bringing divine 
to Mankind. There are references to Joana, “wife of Chuza, Herod`s administrator; to 
Suzan; to Salome, who could be the same one who had demanded the head of John 
the Baptist; to Mary, mother of Tiago and Joseph; Mary, mother of Cleophas, women 
regarded as a threefold face and “many others who served Him with their assets” (Lk. 
8,1-3). The Samaritan gave him water at the well; she was the woman who “anointed 
him with scented oil and dried his feet with her hair”. 

However, Mary of Magdala, Magdalene, was the woman most emphasized by the 
Evangelists. Even more than Mary the mother. Magdalene’s figure is at once mysterious 
and enthralling. She was Jesus` favorite, to whom he first showed himself soon after the 
resurrection. “Noli me tangere” (Do not touch me) was the immortal phrase he uttered 
when Magdalene – awed with the resurrection – tried to touch him. Prostitute, common 
woman, heir to powerful, converted, causer of jealousy in the other Apostles, where did 
she came from, how did she turn up – who was Mary Magdalene, Mary of Magdala?

Even shrouded in so much mystery, she is viewed as a synthesis of the women 
who took part in the life of Jesus, the Christ.

Women of the Bible 
Much has already been said about the bondage and submission of woman 

in relation to man. Aristotle had already relegated woman to a secondary level. 
Christianism, since the beginning of its systematization, did all it could to dominate 
woman. Paul the Apostle himself – creator of the Christian religion and moral – put 
forward in his epistles that woman should be “submissive to her husband”. At the 

same time, he glorified woman as the “Mother of God” (1st Corinthians, 4-4 – “God 
sent his Son, born of woman...) – Paul discloses the prejudices of his time: “Woman 
is the glory of man” (1st Cor., 5-23). Also, to the Ephesians: 5-23 “For the husband 
is the head of woman, as Christ is the head of the Church”. In the Epistle to the 
Colossians: “Married, you are subject to your husbands, as befits the Lord” (3-18). 
To the Corinthians: “Christ is the head of every man; and man, the head of woman” 
(11-3). Indeed, such submission was demanded by many, many people. (A simplistic 
pondering: man believes he must submit in order not to be submitted...)

Discovered nearly a century ago in the Nagi Hammadi ruins (Upper Egypt), 
the so-called  Gospel of Thomas – apocryphal, not canonic – brings a dramatic and 
painful, although significant note disclosing the prejudice and despise that was 
aimed at women in those noteworthy times. According to the Gospel, Peter says to 
Jesus, meaning Magdalene: “Mary should leave us, for women are not worthy of life 
(114)”. In that Gospel, Jesus’ answer is to such extent antifeminist that it’s not worth 
reproducing.  Yet he respected women in a special way. 

However, in times immemorial, matriarchy existed, a theory that confounds 
scholars. Power was wielded by women, governing family, clan, tribe. The myth of the 
Amazons – so many times cited in Greek history – is instigating.  They were warriors 
and established a nation solely of women. Once a year they had relations with men and 
if becoming pregnant, killed their inseminators. They attracted, seduced and killed...  

Reference to their existence harks back to Homer, around eight centuries before Christ. The 
matriarch is known to historians as “Poetry of History””. Thus, no matter how great was the 
effort trying to marginalize women, it didn’t succeed, unless by force. Still today? For reality 
is in the ascertainment – that should be serene – that the woman is the strength of the family. 

Eve’s misstep
Eve, always Eve, blamed Eve, responsible for all evils in the world, in all times... 

Such bitter destiny was so many times recounted by storytellers that woman was 
to bear that stigma forever. And who knows until when. French writer Alexander 
Dumas, the father, coined a phrase that became proverbial, making woman suspect 
of almost everything bad taking place: “cherchez la femme!” Problems, crises, crime? 
That`s it, look for the woman! Even so, Eve is “the mother of all living beings”. When 
it is told that she was born from “Adam’s rib”, it dignifies her even more, placing 
both in the same level of equality, as two faces of the same wall. For in Hebrew rib 
also means “the face, side or wall of the Tabernacle”. 

Adam was the first attempt at creating a human being; and Eve, an improvement. 
Feminine has more spiritual discernment than masculine.  Therefore, Adam was the 
outer face of the wall and Eve the inside, the one who provides protection, guarding 
against the outside. Without her, man would be unable to upkeep himself. After all, 
he “left father and mother” and joined up with woman “in one same flesh...” 

The books of wisdom – the so-called holy books – tell a grandiose story of women who 
played fundamental roles in the trek of Mankind. They are many and were all of them added 
up they would provide narratives more fantastic than the “Thousand and one nights”. 
Stories of passions, fighting, adultery, donation, generosity, anger – in a world, our history. 
From Eve’s and Adam’s Paradise emerged – thousands of years later – a desert where 
Abraham started all over again, alongside Sarah, his partner and interlocutor. Not a slave. 
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In the Bible, the strength of women – in addition, also, to their power of seduction, 
of loving – evens with heroism. The four great Jewish matriarchs – Sarah, Rebecca, Lea 
and Rachel – remain as beacons of the Judaic-Christian religions. Sarah, “the princess of 
all nations” – of a sung and poetized beauty – woman of an enamored Abraham, who 
even after her death didn’t tire prizing her. Sarah – who formerly was Sarai, “princess 
of her nation” – is the spiritual mother of the Jewish people and of all who convert 
to Judaism. Her skill at teaching, of guiding, made her stand out as an exemplary 
educator. Nevertheless, she was stern:  in the same way she persuaded Abraham to 
make the slave woman Hagar pregnant, she ended up expelling her from their tent. 

Discuss biblical women would be like copying the Old Testament. In addition to 
the matriarchs, there are Miriam, Deborah, Ruth, Esther, great protagonists of a story 
that became universal. Furthermore, as indispensable protagonists, women such as 
Shulda, Abigail, Naomi, Zipporah. Plus, those who partook in evildoings impossible 
of concealment even in the Holy Books: Jezebel, Athaliah, Delilah... 

Those women – symbols of the woman of all times – brought sweetness and acidity to 
life, an adventure that is our lot, with treasures we do not always assess. Thus, it should 
make us think, “And if Eve hadn’t taken that misstep? Would the world be so exciting?” 

The Sinner
It was June 17, 1546. That day – after a long period of discussions – the Council 

of Trent ended, having brought together Bishops of the Catholic Church, perhaps the 
most powerful institution of that time. The world was evolving with new ideas and 
revolutions, as well as with new conquests, new technologies. It was understood, at 
last, that Earth revolved around the Sun, not the other way around. Thus, the world 
was no longer geocentric and it began understanding that, on becoming heliocentric, 
fixed frameworks up to then thought to be immutable, were changing. Many religious 
theories were put in check; Luther had already proposed the Reform and Catholicism 
was once again cracked. 

The idea of sin is intimately connected with fear. A fear characteristic of those who 
imposed it on others; fear of crowds to whom “burning in hell” was hell in life itself. 
Over the millennia, the outcome of what the Serpent, through Eve – both feminine 
– had brought to the Earthly Paradise.  And the apple – feminine as well, there is 
not how to forget it – was the forbidden fruit that the first woman accepted and bit. 
Thus was born the original sin, which on that day, June 17, 1546, became a dogma of 
the Catholic Church, as had been laid down in the thoughts of Saint Augustine (4th 
Century A.D.). Thus was the sinful history of Mankind determined. Eve had been 
the first sinner, compromising Adam, both disobedient; although even today, there 
are those who state that it had been a “sex sin”.

This is a myth that marks Mankind and made woman to be labeled “sinner”. Let 
us not discuss, in these short pages, such fantastic and diversified narrative. However, 
woman – through the millennia – has been branded both saint and sinner. Indeed, the 
same as the Catholic Church confesses itself to be: holly and sinful. Thus was human 
destiny outlined by the determining strength of Christian thinking after is embodiment: 
heaven and hell, with possibility of going to the purgatory, that ingenuous invention 
of Catholic theologians. The idea of a Love-God was tarnished by that of an egocentric 
Trader-God: “Heaven, for those who obey me; Hell, for those who displease me”. 
Love turned into fear and woman became an accomplice of the devil for arousing so 
much desire, so much admiration, so much fascination...

In the biblical world before Christ, it is clear a, so to say, umbilical identification 
between woman and sex, as if man had no part in it. Thus, Delilah had greater 
responsibility than Samson; Salome became the sole culprit for the tragedy befalling 
John the Baptist. And Rebecca, Bathsheba... poor Magdalene, whose history even today 
leads to passionate discussions, ranging from those that depict her as a harlot, to those 
that consecrate her sainthood. The history of those women – who can be regarded as 
syntheses of human flesh and spirit – continue being told in motion pictures, books, 
poems, TV, in short in all media, finally recognizing the importance of the Sinner in 
our life.  Without, however, fully hiding a fear of them (of their irresistible fascination).

And Helen of Troy? And the great courtesans, more powerful than rulers, as 
Madam du Barry; those who inspired books, as the immortal “The Lady of the 
Camellias” by Alexander Duma (Marie Duplessy); unpopular queens (as Maria 
Antonietta) who have contributed for the fall of kingdoms; actress and dancer Mata 
Hari, spy and double agent for Germans and French, in the First World War?  Women 
perceived as sinful, but who have changed History. 

Therefore, – perhaps, or surely? – silence answers the famous question of Freud, 
in a letter addressed to Marie Bonaparte: “The great question remains unanswered: 
what does a woman want?”

The Saint
From its very beginnings, Mankind – in the most complex ways – contrives 

gods and saints. Kneels before them. Reveres them. Even stone is revered or feared: 
one brings luck, the other heralds bad luck. And plants. And waters. And also, in a 
universal way, surrenders to what is recognized as the sanctity of woman. The Catholic 
religion itself – perceived, from its very beginning as misogynist – surrendered to the 
virtues, wisdom and knowledge of woman. However, that happened only in the 20th 
Century, when it granted the title of Doctress to three women already recognized 
as saints: Therese of Avila, Therese of the Child Jesus and Catherine of Siena. Those 
three were included in the restricted College of Doctors, overwhelmingly male in 
numbers. In this 21st Century, Saint Hildegard was promoted to Doctress. 

In a society bombarded by materialisms, some might find it improper to write 
about sanctity, sanctification. However, the hunger for spirituality is on the rise – 
and ever more evident – in human soul. For, actually, peoples consecrate gods and 
saints, in their spiritual cravings. And that leads us into recognizing that sanctity and 
love, fraternity and compassion pulse side by side in human hearts. Who will refute 
someone who – referring to a mother or grandmother – repeats the mantra sang by 
children: “she is a saint” (no matter what are their shortcomings, the overflow of 
love gives them the likeliness of sanctity.

Sanctity and sanctification, where it concerns virtues, sum up in charity. And that 
means tenderness, affection, love. For Cicero the Roman, it was also scarcity, high 
price. Thus, we can accept that such love demands a high price. Paying it, a person 
is sanctified in his or her own eyes. And receives gratitude for his or her love. How 
not to recognize the sanctity of that woman called Mother Therese of Calicut? And 
of Brazilian Sister Dulce? And among so, so many others, of Zilda Arns?

Hail, Hail, Hail Mary
The Catholic world and popular religiosity bestow upon Mary a moving, touching, 

veneration. Through her, woman – in Catholicism, renewing what already existed in 
primitive religions – is recognized as The One, Mother of God and Mother of Man. 

No matter any questioning or philosophical, scientific, theological discussion. Mary is in 
the hearts of peoples and is revered under more than 1100 names and titles: of Pleasures, 
Pains, Help, Fatima, Lourdes, Guadalupe, Graces, more and more and more. Mary lends 
her name to cities, churches, quarters, temples.  The Hail Mary is a universal prayer, one 
that rather resembles a sweet solfeggio.  In peoples’ souls, the Hail Mary and Our Father 
prayers seem indissolubly united. As, “ad aeternum”, the virgin-girl Mary and her son Jesus. 

In the region of Piracicaba alone, Mary and Saints – recognized by the Church and 
venerated by the population – lend names to several cities: Santa Maria da Serra, Santa 
Bárbara d´Oeste, Santa Gertrudes, with quarters such as Santana, Santa Olímpia, Santa 
Rosa, Santa Rita. Patroness of peoples, homes, congregations, countries, she is venerated 
in countless countries as Mexico, Portugal, France, Spain, Italy, Lithuania, where the 
faithful believe in apparitions such as those in Lourdes, Fatima. The City of Los Angeles 
was born as a tribute to Mary: Nuestra Señora La Reina de Los Angeles de Porciúncula. 

In Brazil, the Patroness Our Lady of Aparecida completed 300 years of devotion, 
contemplation, even spiritual motherhood.  Recovered from among the fish hauled in 
from the South Paraiba River in a net cast by fishermen, the small image of the Saint 
was so dazzling that led to the belief that it was a miracle. According to the tale, the 
fishermen had tried, over and over again, to catch fish for a dinner of noblemen of 
the region (Paraiba Valley). Frightened by the quantity of fish in the net – let us recall 
that the fish is the symbol of Christ and Christianism – the men saw a small broken 
statue.  The small statue “had emerged” among the fish. As an aftermath to a charming 
story, she became “A Aparecida das Águas” (Appeared from the Waters). And in 
1930 became Patroness of Brazil, a novel truly impossible to be told in a few words. 

Therefore, in the History of Mankind woman is fullness, sinner and saint, Eve and 
Mary. Indeed, one only needs to reverse the letters in Eve to find a Bird… (translator’s 
note: wordplay in Portuguese, where Eve is Eva and in reverse is Ave, bird) 

 

SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro, no Vaticano. 
Em 2017, quando completou 300 anos, registrou 13 milhões de visitantes, o maior de sua história.
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Então, eles começaram a olhar para o alto. Parece terem 
quase enlouquecido. Pois – deslumbrados diante de tantas 
maravilhas – nada entendiam. Aquilo tudo era mágica pura. 
Logo, se havia mágica, teria, então e também, que haver um 
mágico. Ou a maga. Ou ambos, cada qual inventando belezas 
conforme sua especialidade. O Sol era, com toda certeza, 
masculino, um deus ou um rei vigoroso, potente, potestade 
que ora derramava bênção – o calor, a luz, a fertilidade, 
a energia – ora colérico, enviando temporais, furacões, 
tempestades, vendavais, provocando o útero da Terra a gerar 

DEUSAS, DIVINAS E PODEROSAS

vulcões, terremotos. O Sol era deus todo-poderoso, pai, 
juiz, dono de si mesmo, impassível, inatingível. Mais do que 
despertar amor, o Sol impunha respeito. 

Por sua vez, a Lua... Ah! a Lua. Que magia feita de doçuras, de 
mistérios, de surpresas, sem nada definido, diferente a cada dia, de 
beleza irresistível! Ah! a Lua, com seu erotismo contagiante, com 
suas insinuações de romance, de carícias, com a sua luminosidade 
tímida, serena, convidativa, lânguida – uma alcoviteira... Ela, com 
toda certeza, era – e tinha que ser! – feminina.  Logo, se o Sol era 
deus e rei, a Lua teria que ser deusa e rainha. 

 

 

Haja ou não deuses,
deles somos servos

FERNANDO PESSOA



Then, they began staring upward. It almost seemed they had gone crazy. For – dazzled 
by so many wonders – they understood nothing. It was pure magic. Therefore, on existing 
magic, there must be a magician. Or a female magician. Or both, each one inventing beauties 
according to his or her specialty. The Sun most certainly was male, a vigorous, powerful 
deity that sometimes shed blessings – heat, light, fertility, energy – other times became 
enraged, sending storms, hurricanes, tempests, winds, provoking the womb of Earth into 
spawning volcanoes, earthquakes. The Sun was an all-powerful god, father, judge, his 
own master, impassive, unattainable. More than arousing love, the Sun imposed respect. 

In her turn, the Moon... Ah! The Moon. What a magic made of sweetness, mysteries, 
surprises, nothing defined, every day different, with an irresistible beauty! Ah! The Moon, 
with her contagious eroticism, innuendoes of romances, of caresses, with her shy luminosity, 
serene, inviting, languid, a panderess... Most certainly she was – and had to be! – female. 
Therefore, if the Sun was god and king, the Moon had to be goddess and queen. 

Little by little they came to understand. In lifecycles so devoid of knowledge, it was 
necessary to invent, to discover, to search for what was, or seemed to be veiled. And believe 
in what had been invented, created and discovered.  Fear of the incomprehensible led our 
forebears into treading the first steps of what was to become science, reason, religion. And 
dreams and hopes. Woman is in the beginning of all that, an accomplice of life, of Nature, as 
the Moon is of the Universe, enigmatic in her transformations. The Western World – marked 
by the concept of Christianism – began to consider “lunatic” people who were unstable, 
transforming, mutable. However, it seems to have forgotten that the Moon is, par excellence, 

goddEssEs, divinE and poWErful
the Deity of Christians. Since Christianity was widely influenced by mosaic and cabalistic 
Jews. The West, with its Christian religion and ideology, is also based – in addition to the 
Sun Cult – on the Moon Cult. The Moon, as if occultly, has been considered the “Diva 
Triformis”: Moon on the sky, Diana on Earth, Hecate in hell. Therefore, feminine is in human 
Genesis and has the Moon – perceived as inconstant, but wise in its changes – as deity. 

But not only in the West. The Moon was and still is worshiped – under the most varied 
names – by all peoples. She is the Japanese Sun goddess (Amaterasu); the Hindu food 
goddess (Annapurna); the Egyptian war goddess (Bastet); the goddess of poetry, for the 
Celts (Brigid); Durga, the divine mother of the Hindu; Isis (Egyptian mother-god); Inanna 
(sex goddess of the Sumerians); Kuan In (Chinese goddess of compassion). And so, so many 
for so, so many peoples. Pagans, neo-Pagans, pre-Christians have experienced those cults 
in the religion called Wicca (see Witch and Sorceress).  

Greek theogony – since Hesiod’s historic poem – contains the monumental story of the 
birth and performance of gods and goddesses. Those are myths that even today, without 
us realizing it, are part of our everyday. The aphrodisiac word harks back to Aphrodite; 
venereal, to Venus. So as well, for example, the masculine herculean (Heracles) and mercurial 
(Mercury). This so to say fantastic Pantheon – in actual meaning, as well as related to 
phantasy – has influenced Roman theogony and there are goddesses being worshiped for 
the same exceptionalities, albeit with different names: Greek Artemis is the Roman Diane; 
Aphrodite, Venus, citing only two among many. 

Christianism brings to the West the motherly, suffering, generous and silent figure of 
Mary.  More than a goddess, she becomes revered as the Mother of God. Through constant 
preaching and the faith of crowds, she becomes a reference for the male view of woman, 
the ideal woman. Nevertheless, that feminine model could be, and has been attained only 
by religious women possessing a differentiated faith. Mary, in her historic constitution, 
summarizes what were those primitive, former goddesses, who had conceived as virgins. 
Two references: Devaki, mother of Krishna in Hindu mythology; Isis, the Egyptian who 
had conceived Horus as a virgin and is considered a precursor of Mary. 

History and Mankind – here are two feminine words that synthesize the Universe 
of all that we are, we did, has life. And which, as idealized by Prophets and Forebears, is 
born of Gaia, the Earth-Mother.

Indian and Afro goddesses
Indian mythology is captivating. Due to its candor, innocence, natural poetry. The 

Tupi-Guarani tribes – in special in Brazil and Paraguay – have their all-powerful god Tupan, 
who created the first couple, Rupave and Sypave, the Adam and Eve of the forests. Sypave, 
the female element, is the protector of women and family. Their deities show kindness and 
cruelty, like humans. But they come from Nature. The main goddess is the Moon itself, Jaci. 

Iara is the mother of waters, a mermaid. Boiuna is the mother of the river, the big snake. 
And Angra, the goddess of fire. Therefore, the belief in gods and goddesses proves to be a 
trait of Human existence in all latitudes and all times. 

Not less captivating is Afro mythology. Perceived as primitive and Pagan – in special 
by Christian faith – Umbanda, for example, must be accepted as a religion, as it already 
has its sacred doctrine and theology. Its gods are androgynous, but their feminine nature 
makes them endowed with special charms.  The goddesses of the Afro Pantheon – also 
orixás – became a part of Brazilian every day, as a country with a predominantly black 
population. Thus, we live with Iemanjá (goddess of the salt waters, of Creativity), Oxum 
(generator of Love), Logunã (fosterer of religiousness), Obá (concentrator of Thinking), 
Iansã (guider of Character). Woman has major influence – one might even risk saying 
predominance – in Afro religions.Morfeu e Íris (1811), Pierre Narcisse Guérin
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Por quase nada entenderem – em ciclos de vida de tão pouco 
conhecimento – foi preciso inventar, criar, descobrir, que é a busca 
de encontrar o que estava ou parecia encoberto. E crer naquilo que 
se inventou, criou e descobriu. O susto diante do incompreensível 
levou nossos ancestrais às primeiras pegadas do que viria a se 
transformar em ciência, razão, religião. E sonhos e esperanças. A 
mulher está no início disso tudo, cúmplice da vida, da natureza 
como o é a Lua do Universo, enigmática em suas transformações. 
O Ocidente – marcado pela concepção do Cristianismo – passou 
a considerar “lunática” a pessoa instável, transformadora, mutante. 
Mas parece ter-se esquecido de que a Lua é, por excelência, 
a Divindade dos cristãos. Pois o Cristianismo foi amplamente 
influenciado por judeus mosaicos e cabalistas. O Ocidente, através 
de sua religião e ideologia cristãs, baseia-se, também – além do 
culto solar – no lunar. A Lua, como que ocultamente, foi considerada 
a “Diva Triformis”: Lua no céu, Diana na Terra e Hécate, no inferno. O 
feminino, pois, está na gênese humana, tendo a Lua – considerada 
inconstante, mas sábia em suas mudanças – como divindade. A 
Lua, mãe dos deuses lunares, mãe da sabedoria, a mulher pairando 
no espaço, semeando conhecimento e sonhos... 

Mas não só no Ocidente. Pois a Lua foi e é cultuada – com os 
nomes mais diversos – por todos os povos. Ela é a deusa japonesa do 
Sol (Amaterasu); a deusa hindu do alimento (Annapurna); deusa da 
fertilidade egípcia (Bastet); da poesia para os celtas (Brighid); Durga, 
a mãe divina dos hindus; Ísis (deusa mãe egípcia); Inanna (deusa 
sexual na Suméria); Kuan In (deusa chinesa da compaixão). E tantas 
e tantas outras, em tantos e tantos povos. Pagãos, neo-pagãos, pré-
cristãos vivenciaram esses cultos na religião chamada Wicca. 

A teogonia grega – a partir de um histórico poema de Hesíodo 
– contém a monumental narrativa do nascimento e atuação de 
deuses e deusas. São mitos que, ainda hoje e sem que o percebamos, 
fazem parte de nosso cotidiano. A palavra ‘afrodisíaco’, remete-
nos a Afrodite; venéreo, a Vênus. Assim, também, por exemplo, 
os masculinos ‘hercúleo’ (Hércules), mercurial (Mercúrio). Esse por 
assim dizer fantástico – no sentido, mesmo e também, da fantasia 
– Panteão influenciou a teogonia romana e há deusas sendo 
cultuadas pelas mesmas excepcionalidades, mas com nomes 
diferentes: a Artêmis grega é a Diana romana; Afrodite, Vênus; 
Demeter, Céres, apenas três das muitas delas. 

O Cristianismo traz, para o Ocidente, a figura maternal, sofrida, 
generosa e silenciosa de Maria. Mais do que uma deusa, ela passa a ser 
reverenciada como Mãe-de-Deus. Torna-se, pela constante pregação 
e pela fé de multidões, referência para a visão masculina de mulher, 
a mulher ideal. No entanto, esse modelo feminino só foi e tem sido 
possível de alcançar – e apenas como ideal – entre e por mulheres 
religiosas e de fé diferenciada. Maria não pode ser modelo do feminino 
humano, pois sem falhas e virgem até mesmo na concepção e na 
maternidade. Ela, na sua constituição histórica, resume o que foram 
deusas primitivas e anteriores, que conceberam virginalmente. Uma 
referência: Devaki, mãe de Krishna, na mitologia hindu. 

História e humanidade – eis duas palavras femininas 
que sintetizam o universal de tudo aquilo que somos, que 
fizemos, do que tem vida. E que, na idealização de profetas e 
ancestrais, nasce de Gaia, a Mãe-Terra.

Deusas indígenas e afros
A mitologia indígena é cativante. Por seu somatório de candura, 

de inocência, de poesia natural. As tribos tupi-guarani – em 
especial no Brasil e Paraguai – têm o seu deus todo poderoso, Tupã, 
que criou o primeiro casal, Rupave e Sypave, o Adão e a Eva das 
florestas. Sypave, o elemento feminino, é a protetora das mulheres 
e da família. Suas divindades revelam bondade e crueldade, como 
os humanos. Mas é da natureza que elas surgem. A principal deusa 
é a própria Lua, a Jaci. Iara é a mãe d´água, a sereia. Boiuna é a mãe 
do rio, a cobra gigante. E Angra, a deusa do fogo. A crença, pois, em 
deuses e deusas comprova-se acompanhar a existência humana 
em todas as latitudes e tempos. 

Não menos cativante é a mitologia afro. Tida como primitiva 
e pagã – especialmente pelas crenças cristãs – a Umbanda, por 
exemplo, há que ser aceita como religião, mesmo por já possuir 
suas doutrina e teologia sagradas. Seus deuses são andróginos, 
mas a natureza feminina deles fá-los apresentarem-se com 
encantos especiais. As deusas do panteão afro – também orixás – 
tornaram-se parte do cotidiano brasileiro, país e povo de maioria 
negra. Convivemos, assim, com Iemanjá (deusa das águas salgadas, 
da criatividade), Oxum (geradora do Amor), Logunã (fortalecedora 
da religiosidade), Obá (concentradora do Raciocínio), Iansã 
(orientadora do Caráter). A mulher tem grande influência – para 
não se arriscar a dizer que predominância – nas religiões afro.



As deusas são representações divinas com atributos essenciais ao desenvolvimento da sociedade na qual elas foram 
cultuadas. Independente da crença, entender um pouco sobre o seu universo é um acréscimo ao conhecimento de mundo de 

cada um e, também, uma forma de entender o poder feminino em nosso planeta. Abaixo, relação das mais populares.
Deusas gregas (primordiais)
Gaia Mãe-Terra e todo o seu potencial gerador
Nix Personificação da noite 
Hemera Personificação do dia e sua luz
Tálassa Deusa do Mar 

Deusas gregas (do Olimpo)
Afrodite Deusa do Amor, da Sexualidade e da Beleza
Artêmis Deusa da Caça e da Vida Selvagem
Atena Deusa da Civilização, da Sabedoria e da Arte
Deméter Deusa da Agricultura, Fertilidade e Colheita
Hera Deusa Protetora das Mulheres
Héstia Deusa do Lar (da vida doméstica e da família)

Deusas gregas (Titânides/ primeira geração)
Febe Deusa da Lua
Mnemósine Divindade da Memória, da Lembrança 
e das Artes
Réia Mãe de todos os deuses do Olimpo (relacionada 
com a fertilidade)
Téia Está relacionada aos oráculos e a profecia
Têmis Deusa da Justiça (guardiã dos juramentos 
humanos e da lei)
Tétis Deusa do Mar (personifica a fecundidade da água)

Outras Deusas da Mitologia Grega
Alpésia Deusa do Desespero e da Agonia
Anatole Guardiã da ordem natural
Anfitrite Rainha dos Mares
Astéria Deusa das Estrelas, dos Astros e da Noite
Astreia Deusa da Justiça
Aura Deusa da Brisa
Bia Deusa da Força Física e da Violência
Cifis Deusa do Silêncio
Circe Deusa dos Feitiços
Cletes Deusa das Maldições
Despina Deusa das Sombras (e fenômenos de inverno)
Dice Deusa das Horas (responsável pelos julgamentos)
Eos Deusa do Amanhecer
Éris Deusa da Discórdia
Graças São as três deusas dos encantos (Tália, a 
que faz brotar flores; Eufrosina, sentido da alegria; e 
Aglaia, personificação da claridade)
Harmonia Personificação da Paz
Hebe Deusa da Juventude
Hécate Deusa da Bruxaria e Magia Negra
Hígia Deusa da Saúde

Irêmia Deusa da Calma e da Tranquilidade
Ilítia Deusa dos Partos
Irene Deusa da Paz e da Obediência (da construção e 
da destruição)
Íris Deusa do Arco-Íris
Latona Deusa do Anoitecer
Macária Deusa da Boa Morte
Maya Uma Deusa pleiadiana
Meline Deusa das Sombras e dos Terrores
Melinoe Deusa dos Fantasmas (oferendas e 
cerimônias fúnebres)
Métis Deusa da Proteção (da saúde, da prudência e 
da virtude)
Momo Deusa do Sarcasmo
Nêmesis Deusa da Vingança (personificação do 
destino)
Nice Deusa da Vitória
Panaceia Deusa da Cura
Perséfone Deusa da Primavera (das ervas, frutos, 
perfume e flores)
Quione Deusa da Neve
Selene Deusa da Lua
Téch Deusa da Astúcia (dos truques e das artimanhas)
Têmis Deusa da Justiça
Thisi Deusa da Coragem
Tique Deusa da Sorte (fortuna e prosperidade)

Deusas (teogonia romana)
Abeona Deusa da Partida
Adeona Deusa do Retorno
Angerona Deusa do Silêncio
Belona Deusa da Fúria
Céres Deusa da Agricultura
Diana Deusa da Caça
Invídia Deusa do Senso da Inveja
Iustitia Deusa da Justiça
Minerva Deusa da Civilização e da Sabedoria
Vênus Deusa do Amor e da Beleza
Vitória Deusa da Vitória

Deusas indianas
Annapurna Deusa do Alimento
Devaki Mãe de Krishna
Durga Deusa do Invencível (mãe divina dos hindus)
Kali Deusa da Reencarnação
Lakshmi Deusa do Amor, da Beleza e da Prosperidade
Sáti Deusa da Felicidade Conjugal e Longevidade
Saraswat Deusa da Sabedoria, Música e Artes

Deusas (mitologia suméria)
Inanna Deusa do Amor e do Erotismo

Deusas japonesas
Amaterasu Deusa do Sol (rainha dos deuses japoneses)
Ame-no-Uzume-no-Mikoto Deusa da Alegria
Benten Deusa da Sorte (da palavra, discurso, música 
e conhecimento)
Inari Deusa do Arroz (padroeira dos mercadores em geral)
Kuan Yin Deusa da Cura e da Compaixão
Toyouke Deusa dos Cereais
Tsukiyomi Deusa da Lua
Tu Di Po Deusa da Terra
Uke Mochi Deusa da Alimentação
Watatumi Filha do Deus do Mar

Deusas chinesas
Chang´e Deusa da Lua
Han Ba Deusa da Seca
Kuan In Deusa da Compaixão
Mazu Deusa do Oceano (também conhecida como Matsu)
Nu Kua Deusa da Humanidade (metade humana, 
metade serpente)
Xi Wangmu Rainha-Mãe do Ocidente
Xuan Nu Deusa das Estratégias 

Hebe, Deusa da Juventude (sem data), B. Ficher

Deusas egípcias
Amonte Deusa do Poder Oculto (que não se extingue)
Anput Deusa dos Funerais
Anuket Deusa da Água e da Sexualidade
Bastet Deusa da Fertilidade e dos Eclipses Solares
Bat Deusa do Sistro (instrumento musical usado para 
músicas sagradas)
Hathor Deusa das Mulheres
Heka Deusa Criadora do Universo, junto a outros
Heket Deusa da Fertilidade
Isfet Deusa do Caos
Ísis Deusa do Amor e da Magia
Maat Deusa da Justiça e do Equilíbrio
Mafdet Deusa da Justiça e dos Reis
Meretseguer Deusa das Serpentes
Meskhenet Deusa do Parto
Min Deusa da Fertilidade e das Caravanas
Néftis Deusa do Deserto e da Morte
Neith Deusa da Guerra e da Caça
Nekhbet Deusa da Cidade do mesmo nome
Nut Deusa do Céu
Sátis Deusa das Plantações
Sechat Deusa da Escrita
Sekhmet Deusa da Vingança (da guerra e das doenças)
Serket Deusas dos Escorpiões (da garganta, controla 
a respiração)
Shait Deusa do Destino
Sia Deusa do Conceito e da Sabedoria
Sótis Deusa do Brilho da Estrela
Tefnut Deusa da Umidade e das Nuvens
Tueris Deusa Celeste (protetora das embarcações e 
das gestantes)
Uadjit Deusa da Vegetação

Deusas celtas
Aine Deusa do Verão, Fertilidade e Amor
Badb Deusa das Batalhas
Brighid Deusa da Inspiração (poesia)
Boann Deusa da Fertilidade
Cailleach Deusa do Inverno, da Terra e das Rochas
Dana Deusa Mãe
Flidais Deusa da Floresta
Macha Deusa da Guerra
Morrigan Deusa da Morte (renascimento e amor 
físico)
Scathach Deusa das Sombras (a que combate o medo)

Deusas nórdicas
Eir Deusa da Cura
Freya Deusa do Amor e da Beleza
Frigga Deusa da Fertilidade e da União
Fulla Deusa da Abundância
Gefjun Deusa da Lavoura
Geror Deusa das Almas Perdidas
Gullveig Deusa Bruxa da Ganância
Iduna Deusa da Poesia
Iounn Deusa Guardiã
Ran Deusa Governadora dos Mares
Saga Deusa da História e dos Poemas
Sif Deusa da Colheita e do Combate
Skaoi Deusa do Inverno
Sigel Deusa do Sol
Syn Guardiã das Portas da Magia
Urd Deusa do Passado

Deusas cananeias (região de Canaã/ Mesopotâmia)
Astarte Deusa da Fertilidade e da Sexualidade
Tiamat Deusa do Oceano (serpente marinha)

Deusa maia
Ixchiel Deusa da Lua e da Serpente (Deusa Mãe, 
responsável pela fertilidade, gestação)

Deusas indígenas (Tupi Guarani)
Angra Deusa do Fogo
Boiuna Deusa do Rio
Iara Deusa das Águas
Jaci Deusa da Lua (dos amantes e da fertilidade)
Sypave Protetora das Mulheres e da Família

Deusas africanas (Umbanda/ Candomblé Ketu)
Iemanjá Deusa do Mar (da família, do casamento e 
das mentes humanas)
Iansã Deusa dos Ventos e Tempestades 
Logunã Deusa da Caridade 
Nanã Deusa Anciã da Lama (dos pântanos, da chuva, 
da vida e da morte)
Obá Deusa da Vitória e do Raciocínio (da luta, da 
força e da paixão)
Yewá Deusa da Beleza e da Graça
Olokun Deusa dos Oceanos (mãe de Iemanjá)
Olossa Deusa dos Lagos (irmã de Iemanjá)
Onilé Deusa da Terra 
Oxum Deusa do Amor e dos Rios

Aine, Deusa do Verão (1869), Sophie Anderson

Tália, Deusa do Encanto (1739), Jean-Marc Nattier Vênus (1848), Jean-Auguste Dominique Ingres
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FADA, A VERDADEIRA FACE DA MAGIA

 

 

Só os poetas, entre os humanos,
sabem que uma Fada 

chega, coroada de flores, 
com vestidos bordados de flores, 

com os braços carregados de flores, 
e vem dançar neste mundo 

cálido de incessante luz

CECÍLIA MEIRELES 



comunicação, de encantamentos e temores diante da Chapeuzinho 
Vermelho, da Cinderela que foi transformada em Gata Borralheira. 

São personagens e histórias imemoriais que se renovaram através dos 
tempos. Muito do que os homens pensavam (ou ainda pensam) a respeito 
de mulheres parece estar narrado nelas: a virgem, a bela, a má, a inocente, 
a cruel. E o Lobo Mau – não nos esqueçamos também – é masculino. 

As fadas de antanho – usando advérbio tão antigo! – costumavam viajar 
transfiguradas em pássaros. Deles, os mais representativos eram cisnes 
brancos. Não há, ainda hoje, como não se comprazer com a imagem de 
um cisne transformando-se em príncipe encantado. A fada – distribuindo 
maçã ou um tenro galho de árvore – é a mulher em busca de seu amado. 
E encontra-o sempre. As variações do feminino revelam-se magicamente 
na figura da fada. Ela é sempre mulher, há que se insistir. Para o bem e para 
o mal.  E fadas existem. Delas, pode-se dizer o mesmo que se sabe das 
bruxas: “Yo no creo en ellas, pelo que las hay las hay”. E isso é alentador. 

Bruxaria e feitiçaria 
De certa forma, bruxaria e feitiçaria podem ou parecem ser 

sinônimos. No mundo do ocultismo, até que se confundem. Mas têm 
sutilezas. No universo da fantasia – em especial, na literatura infantil – 
a bruxa é sempre má, ao passo que a feiticeira pode fazer feitiços bons, 
generosos. Chamar a mulher de bruxa é maldizê-la. Mas considerá-la 
feiticeira tornou-se elogio, sensual, significando ser ela, a feiticeira, 
mulher atraente, que faz feitiços, que cativa. 

Desde a Idade do Ferro e ainda na do Bronze, a religiosidade 
era simples e limitada. Quase nada se explicava e quase tudo se 
vinculava ao sobrenatural. A natureza era a grande inspiração e os 
que realizassem feitos tidos como antinaturais eram olhados como 
bruxos, feiticeiros, demônios, incluindo mulheres. O sagrado estava 
na natureza e manifestava-se até mesmo em vozes: rumor dos ventos, 
das brisas, no arder do fogo, no rumorejar de águas, na melodia das 
folhas de árvores e, também, no movimento de animais. 

A humanidade caminhou pelo tempo, mas deixou-se acompanhar 
pela sacralidade, na qual se misturaram medos, superstições, 
credulidades e crendices, inspeção de vísceras de vítimas sacrificadas. 
Surgiram os áugures, que ouviam o aviso das aves, fornecendo-lhes 
os augúrios. Aves avisam, pois sim! O homem já se re-ligava (religare: 
religar-se ao divino; relegere: recolher-se, rever-se, meditar) ao mistério, 
prestando cultos aos deuses ou recolhendo-se interiormente. Ainda 
outra vez, o medo. Daquilo que se não entendia e nem compreendia. 

A mulher é um destino? É.  Há magia na mulher? Há. E surpresas, 
mistérios, transformações? Também e, talvez, principalmente. Pois, a 
fada – desde tempos imemoriais – é tudo isso, no imaginário popular 
de todas as eras. A palavra fada vem do latim, fatum. O verbo fataliter 
dá respostas a muito daquilo que se não entende: “de acordo com 
o destino”. As fadas – e são multidões delas desde que o ser humano 
começou a sonhar e a desejar – realizam o que se imagina irrealizável. 
Podem, assim, trazer bons ou maus augúrios, criar belos ou horrorosos 
caminhos. De repente, a fada pode revelar-se feiticeira. Em “Romeu e 
Julieta”, Shakespeare mostra essa dualidade na Rainha Mab. 

No entanto, já nos dois últimos séculos – especialmente no 
20 e por genialidade de Walt Disney – a fada assumiu, apenas, o 
seu lado encantador. O seja: que produz encantos. (não há que se 
esquecer – para nos submetermos à doçura das fadas – de encanto 
estar ligado, também, a magias, enfeitiçamentos). O encantamento 
trazido e produzido por fadas tornou-se como que uma benção, 
em especial às crianças de todo o mundo. Numa época e num 
mundo caótico, pensar em fadas é uma certa maneira agradável 
de ter esperanças. De que algo bom acontecerá, de que a beleza 
voltará a predominar, em que o bem não desapareceu. 

A fada é a verdadeira mestra da magia. E a magia convive conosco 
como um circo reconfortante, um teatro de amenidades, apresentando 
um mundo ilusório que reconforta. Ou mais ainda: mundo de ilusões 
que, generosamente, enfeitiça. Não apenas a crianças, mas, também 
– ou especialmente, num tempo histórico caótico – a adultos, a 
simbologia da fada significa a capacidade humana para, na imaginação, 
construir aquilo que não se conseguiu alcançar. A ideia de uma ou de 
fadas está intimamente ligada à mulher. Fada não tem masculino. 

Os “contos de fadas” são um dos mais belos feitos da literatura e da 
oralidade universais. No entanto – num verdadeiro surto psicanalítico – as 
últimas décadas do século 20 enfrentaram versões procurando desfigurá-
los. Por mais que se tentasse, ou que se tente, não há como, porém, 
ignorar a criação dos Irmãos Grimm, de Cristian Hans Andersen e outros. 
E aí estão, ainda hoje, expressões que denotam suavidade, ternura: mãos 
e pés de fada, coração de fada e a própria expressão “conto de fadas”, para 
descrever tudo o que é bom, belo, carinhoso, suave, romântico. 

Os “contos da carochinha” – contos da vovozinha – jamais saíram das 
lembranças das pessoas. Tornaram-se universais de forma que – mesmo 
na chamada era digital – há repetidas versões, em todas as formas de 

Foi quando o humano não apenas se pôs a “religare”, mas descobriu o 
“relegere”, rever-se, repensar, meditar.

O mistério, no entanto, não se manifestava, ainda, através de 
pessoas. Mas as vozes de divindades com configuração humana 
queriam ser ouvidas. E algumas delas – pelo menos, na tradição latina – 
começaram a fazê-lo aos poucos, transmitindo-se, preferencialmente, 
ao feminino. Eram Carmenta, Parcas, Fauna, muitas que foram sendo 
substituídas pela teogonia grega. Em poucos séculos, o misterioso foi-
se tornando um complexo por assim dizer caótico, reunindo deusas, 
vestais, ninfas, adivinhas, bruxas, feiticeiras. 

Elas previam, anunciavam, denunciavam. E os poderosos – a 
classe política e dominante de cada era – passaram a temê-las. E 
as populações amedrontaram-se ainda mais, como, terrivelmente, 
aconteceu na Idade Média com a Santa Inquisição criada pela 
Igreja. As tidas como bruxas – e a palavra vem de “bruciare”, queimar 

em italiano – eram, literalmente, queimadas nas fogueiras. Foi a 
era da “caça às bruxas”, também o medo das religiões diante do 
que poderia fazer-lhes concorrência. Bruxa e inferno tornaram-
se da mesma identidade. Se o diabo era velho e feio, a bruxa se 
apresentava como uma velha ruim, esquelética, má, configuração 
semelhante à que se dava à morte. Enfim, o bem é chamado de 
Deus; e este mesmo torna-se Diabo quando ocorre o mal. 

Até nas histórias infantis, a bruxa – ainda que simpática, afável – é 
sempre a má. Cultos à bruxa proliferaram e, ainda hoje, existem oculta 
e secretamente. Livros e mais livros, contos, filmes retratam a “mulher 
bruxa”, a que sabe demais, a que descobre antes, a que tem intuição 
e sente o que pode acontecer. E a que aterroriza, quase impossível 
de ser contida... O filme “As bruxas de Salem” é um bom retrato do 
que a bruxa e as suas denunciadas bruxarias podem fazer a uma 
sociedade prisioneira de medos e de receios. 
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Is woman a destiny? She is.  Is there magic in woman?  There is. And surprises, 
mysteries, transformations? Those too, perhaps majorly. Indeed, the Fairy – since 
immemorial times – is all that, in the popular imaginary of all times. The Fairy word 
comes from the Latin fatum. The verb fataliter provides answers to much that is 
not understood: “according to destiny”. And the Fairies – and they are multitudes 
since the Human Being began dreaming and craving – accomplish what is deemed 
as unfeasible. Thus, they can be harbingers of good or bad omens, create beautiful or 
hideous paths. All of a sudden, a fairy can turn into a witch. In “Romeo and Juliet”, 
Shakespeare shows that duality in Queen Mab. 

However, in the last two centuries – in special in the 20th Century and thanks to 
the genius of Walt Disney – the fairy assumed only her charming side. That is, one who 
produces charms. It should be forgotten – for us to submit to the sweetness of fairies 
– that charming is also linked to magic, to witchcraft). The spell cast and produced by 
fairies turned into something of a blessing, in special to children all over the world. In 
a chaotic time and world, thinking of fairies is a pleasant way of having hopes. That 
something good will happen, beauty will prevail again, good has not disappeared. 

A fairy is a true master of magic. And magic lives with us as a comforting circus, 
a theater of amenities, featuring an illusory world that solaces. Or furthermore, a 
world of illusions that generously charms. Not only to children, but also – or, in 
special, in these chaotic times – to adults, the fairy symbology means human ability 
of building, in imagination, that which could not be attained. The idea of a fairy or 
fairies is intimately connected to woman. Fairy has no masculine. 

“Fairy Tales” are one of the most beautiful achievements of universal literature 
and story-telling.  Nevertheless – in a veritable psychotic outbreak – the last decades 
of the 20th Century saw versions bent on disfiguring them. No matter how hard 
some have tried, and are still trying, there is no way of ignoring the creations of the 
Grimm Brothers, of Christian Hans Andersen at all.  Still today, expressions that 
denote softness, tenderness are common: fairy hands and feet, fairy heart, and the very 
expression “fairy tale” describing all that is good, beautiful, loving, soft, romantic. 

“Bed time stories” – grandma’s stories – have never left people’s memories. They 
became so universal that – even in this so-called digital age – there are repeated 
versions, in all medias, of enchantments and fears related to the Little Red Riding 
Hood, or to Cinderella, forced to become a domestic drudge. 

Those are immemorial characters and stories, that have been reprised over ages. 
Much of what men thought (and still think) of women seem to be narrated in them: 
the virgin, the beautiful one, the evil, the innocent, the cruel. And the Big Bad Wolf 
– let us not forget it – is male. 

The fairies of yesteryear – such an ancient adverb! – used to travel in the guise 
of birds.  Of those, the most representative were white swans. There’s no way, even 
today, of not being pleased by the image of a swan turning into a charmed prince.  A 
fairy – dispensing apples or a tender twig – is a woman in search of her beloved. And 
she always finds him. Female variations are revealed almost magically in the image 
of a fairy. Who is always a woman, let us insist. For good and for evil. 

And fairies do exist. Of them can be said the same that is known about witches: 
“Yo no creo en ellas, pero que las hay las hay” (“I don’t believe in witches, but they 
do exist”). And that’s encouraging.

Witchcraft and sorcery
In a way, witchcraft and sorcery can be, or look like synonyms. In the world of 

occultism, they might even be the same. But there are subtleties. In the universe of 
fantasy – in special in children`s literature – a witch is always evil, while a sorceress 
can cast good, generous spells. Calling a woman witch is execrating her. But saying 
that she is a sorceress is something of a compliment, meaning that she, the sorceress, 
is a sensuous, attractive woman who charms, captivates. 

Since the Iron Age and still in the Bronze Age, religiousness was simple and limited.  
Almost nothing had explanation and almost everything was linked to supernatural. 
Nature was the major inspiration and those who performed deeds perceived as anti-
natural were regarded as wizards, sorcerers, demons, including women. Nature was 
the Sacred, manifesting itself even through voices: the rustle of breezes, the crackling of 
fire, the whisper of waters, the melody of tree leaves; and in the movements of animals. 

Mankind voyaged through time but kept accomwpanied by sacredness, to which 
were added fears, superstitions, credulity and beliefs, inspections of the entrails of 
sacrificed animals. Augurs stepped forth, listening to the warnings of birds delivering 
omens to them. Birds give warnings, indeed! Man had already re-connected (religare) 
with mystery, worshipping gods or withdrawing unto himself. Again, fear. Of what 
wasn’t understood nor grasped. That was when Mankind began not only to “religare”, 
but discovered “relegere”, to self-review, to think it over, to meditate.

Mystery, however, didn’t yet manifest itself through people. But the voices of 
deities with human configurations wanted to be heard. And some of them – at least in 
Latin tradition – little by little began doing so, making themselves heard, preferably to 
females. They were Carmenta, the Parcae, Fauna, many of them, over time, replaced by 
Greek theogony. In a few Centuries, mysterious became a complex, somewhat chaotic, 
comprising goddesses, vestals, nymphs, seers, witches, sorceresses. 

They foresaw, heralded, denounced. The powerful – the political and dominating 
class of every age – began to fear them. And the populations feared them even more, 
as it terrifyingly happened in the Middle Ages with the Holy Inquisition established 
by the Church. Those perceived as witches – the world comes from “bruciare”, burn 
in Italian (translator’s note: witch in Portuguese is “bruxa” and in Spanish “bruja”) 
– were literally burned in bonfires. It was the age of “witch hunt”, an outcome of the 
fear of religions of what could be competition to them.  Witches and Hell became the 
same.  Since the Devil was old and ugly, witches were depicted as an evil, scrawny 
hag, a form similar to death as it was depicted in those times.  

Even in children’s stories a witch – even if nice, even affable – is always evil.  Witch 
worshipping proliferated and still exists today, concealed and secret. Books and more books, 
tales, movies portrait “witch-woman”, one who knows too much, finds out first, has intuition 
and feels what could happen. And one who terrifies, almost impossible to be contained...  

The movie “The witches of Salem” is a good portrait of what witches and their 
denounced sorceries can do to a society imprisoned by fears and misgivings.

fairy, thE truE facE of magic

A bruxa de Piracicaba
Bruxarias são confundidas com cultos de religiões primitivas, em 

especial a quimbanda – também conhecida como macumba – que buscam 
promover malefícios (não confundir com umbanda ou candomblé). 
Bruxas são, geralmente, anônimas, temerosas de infringir códigos legais 
e sociais. No entanto, Piracicaba teve uma bruxa assumida e declarada, 
cujo nome nunca se soube, mas publicamente conhecida como “Júlia, 
mulher de Júlio Bruhns”. Este tinha uma vida de esoterismo, de uma 
cultura impressionante, poliglota e parente de Júlia Bruhns, mãe do 
consagrado escritor Thomaz Mann. O casal caminhava, sempre à noite, 
pelas ruas, indiferentes a todos e a tudo, causando medo pela simples 
presença deles. Não raro, porém, a mulher assustava a população com 
atos e atitudes tidas como sobrenaturais: ela lançava o chaveiro contra 
uma parede, fazendo-o, com um olhar fulminante, colar-se no tijolo; 
entrava num bar onde pedia um lápis e, ainda com o olhar, colocava-o e 
tirava-o de uma garrafa vazia. Quem viu não esquece jamais.
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Encantadas e Encantadoras de um Mundo Encantado
Então, todas temeram pelo destino da ingênua Chapeuzinho Vermelho. A inocente 

criatura não percebera que o Lobo Mau não era a santa vovozinha, desejando devorá-
la. A primeira a tentar socorrê-la foi a Minnie Mouse – eterna namorada do Mickey 
– que pediu ajuda à Margarida e à Clarabela. Estavam tão preocupadas que quase 
se deixaram atropelar pela Mafalda que, sempre defendendo a Humanidade, não 
conseguia admitir aquela violência machista contra a Mulher. Chapeuzinho Vermelho 
estava prestes a ser engolida pelo lobo faminto.

Quem não se conformou com a correria foi o Príncipe Encantado, cada vez 
mais enamorado da Branca de Neve. Pois esta – entre aliviada e triste por ver a 
rainha má morrer de tanto dançar – foi ao encontro de Chapeuzinho, solidária e 
amorosa. A floresta abrigava todo esse drama, quando Cinderela também apareceu. 
Ela mal tinha perdido o sapatinho de cristal, nem sequer chegara a agradecer a Fada 
Madrinha, ainda trêmula de amor pelo seu príncipe – quando soube da ameaça à 
sua amiguinha. Os anõezinhos tentaram impedi-la de ir, mas não o conseguiram. 

Até Alice, preocupada, deixou o País das Maravilhas rumo à floresta. E, no 
caminho, ela se encontrou com a fadinha Sininho (com sua varinha mágica na mão), 
Rapunzel (com seus cabelos dourados) e com a Aurora, conhecida como A Bela 
Adormecida, que acordara do sono profundo após um beijo do Príncipe Felipe. 

Narizinho Arrebitado – junto com sua boneca de pano, Emília – também partiu 
em defesa à Chapeuzinho, porém, sem os apoios do Saci Pererê (este, solidário ao Lobo 
Mau), e de Pedrinho (morrendo de medo), que preferiram não ir.

Mas, a cada minuto, uma e outra heroína juntava-se à caravana. E o movimento 
ganhou as adesões de Luluzinha (aquela, sempre rejeitada pelo Clube do Bolinha),  
da sempre encantadora Barbie (montada em sua bike) e com as determinadas 
Mônica (armada com o seu coelhinho) e Magali, que – alegando ir visitar a vovó 
da Chapeuzinho – preparou uma cesta de guloseimas. Sem se esquecer da melancia. 

Eis que surge, também, uma leva de princesas, ainda mais novinhas, todas belas: 
Frozen, Ariel, Moana e Moranguinho. Teve espaço até para a Peppa Pig, Masha, 
Luna (a do show), princesinha Sofia, Angelina (a bailarina), Shimmere e Shine (as 
gênias secretas) e para a aventureira Dora. Quem também não quis ficar de fora foi a 
Galinha Pintadinha... e as ‘ferinhas’ Skye e Everest, da Patrulha Canina.

Mas determinantes para fazer correr o Lobo mau foram a Supergirl (versão feminina 
do Superman), a Mulher Maravilha (guerreira, defensora das mulheres em guerras 
contra os homens, heroica em todos os tempos), a destemida Ladybug (Miraculous) e a 
Corujita (única mulher do PJ Masks e acostumada a combater o crime contra os vilões). 
Quando a Mulher Maravilha, a Supergirl, a Ladybug e a Corujita apareceram, outra 
mulher – também poderosa, mas de maus instintos, má, a Mulher Gato – resolveu ir-se 
embora, amedrontada. E, então, todas elas – com exceção da Mulher Gato – salvaram 
a Chapeuzinho Vermelho e... foram felizes para sempre. 

A mulher, pois, é encantada e produz encantamentos até mesmo nas histórias 
infantis, na ficção literária e musical. Elas são inspiradoras e fertilizam a imaginação 
de artistas e de contadores de histórias. Ao lado da bruxa má, há uma fada; ao lado 
da madrasta ciumenta, surge outra mulher generosa. Não seria, pois, tão temeroso 
arriscarmo-nos a dizer que – nos contos de fadas, nas histórias em quadrinhos, nos 
desenhos animados, filmes e narrativas infantis – é a mulher, ainda, o centro de toda 
essa criação. Encantos carregam, na origem de si mesmos, o que há de extraordinário 
e maravilhoso. E não é por mera coincidência que Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, 
Branca de Neve, Rapunzel, a Bela Adormecida e suas amiguinhas simbolizam a 
essência cativante do ser humano. Mulher, cada uma delas.

Entre a fantasia e a magia: Valentina Costa Branco (Supergirl, Chapeuzinho Vermelho e Corujita), Sofia Martins Branco (Mulher Maravilha), 
Bruna de Freitas Oliveira e Beatriz Zawadzki (Elsa - Frozen), Kamilla da Silva del Paggio (Moana) e Beatriz Oliveira Lupo (Ladybug e Ariel)



Deve ser verdadeiro e real o ser humano ter nascido andrógino, 
com ambos os sexos. Pois, o homem – no mais fundo de si mesmo 
– tem nostalgia da gravidez feminina. Por viver, no coração, o amor 
paterno – quase sempre revelado com reticências – o homem sente 
inveja silenciosa das gestantes. O que ela sente, como pode suportar, 
como aceita deformar o próprio corpo, que ela, mulher, cuidou com 
tanta vaidade e até mesmo excessos? A maternidade é como um 
castigo para o homem por estar, ele, definido em sua sexualidade. O 
homem semeia sem vir a conhecer a alegria da colheita

Ao tornar-se mãe, a mulher toca os céus com as mãos e, ao 
mesmo tempo, perde toda a tranquilidade. Sua vida não mais 

MATER DOLOROSA

lhe pertence, pois ela passa a fazer o sacrifício permanente, 
como que eterno. E sacrifício – na origem da palavra latina, 
sacrificius (sacer + facere) – significa tornar sagrado, consagrar. 
E é o que faz a mulher em relação a seus filhos, a cada filho, 
num amor total que é sintetizado pelo ditado popular: “Uma 
só mãe é para 100 filhos, 100 filhos não são para uma só mãe”. É, 
para o homem, como que um milagre desde o início da Criação. 
A simples união física entre homem e mulher não é suficiente 
para explicar. As ciências alcançam o como das coisas, mas não 
conseguem – mesmo se tentando ir além do conhecimento – 
responder ao porquê.

 

 

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração...
...é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é padecer num paraíso

COELHO NETO
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O revelador desse paradoxo entre sofrimento e felicidade 
está em, mesmo em tempos cruéis e egoísticos como os nossos 
– e apesar de tantas transformações econômicas e sociais, que a 
“empurraram” para o mundo – a mãe continuar totalizada de amor. 
É a “mater dolorosa”, aquela que – no mito da desobediência de 
Adão e Eva – foi condenada a ter partos com dores: “multiplicarei 
as dores de seu parto”. Por que? Ninguém sabe. Mas mito é mito 
e, por isso, continua vivo ao longo dos séculos. As dores, porém, 
estão vivas. Alegrias e plenitude, também. O poeta tem razão: 
“Ser mãe é sofrer no paraíso, é desdobrar fibra o coração”.

Os livros sagrados – narrando o parto de Maria – pouco revelam, 
como se fosse, talvez, pecado ou desrespeito entrar em detalhes sobre 
o sagrado. Ou porque, na verdade, o sagrado não se discute? Maria 
torna-se o grande referencial da mulher cristã e, em muitos casos, da 
mulher muçulmana, mas isso não condiz com a realidade feminina. 
Maria, virgem e “coberta” pelo Espírito de Deus, dando à luz numa 
estrebaria, em meio a animais, mas sob a luz da grande estrela, ouvindo 
cânticos de anjos, recebendo visita de reis magos... Maria é venerada 
universalmente, mas há que se lembrar – com a narração da visita dos 
Reis Magos – que magia faz parte do fantástico, do que se não explica. 
Ora, mistério, se explicado, deixa de ser mistério. Assim como o milagre. 

A ladainha a Nossa Senhora pode, com certeza, revelar o que, 
rogando a Maria, escritores, poetas, músicos, homens com o coração 
amoroso pensam ou imaginam da mulher amada. Palavras que – por 
amor e reverência, por respeito e por rogos – foram cantadas a Maria.

Primeiras mães brasileiras 
Não eram, tão somente, árvores, pássaros, rios, lagos, cores, bichos 

que resplendiam nas terras brasileiras. O deslumbrante estava, 
também, nas tribos, nas tabas de um lugar então conhecido como 
Pindorama, a “terra das palmeiras”. E, nelas, o índio, com sua beleza 
plástica diferenciada. E a índia, a mulher, que passou a enfeitiçar 
o homem estrangeiro, europeus que chegaram, inicialmente, de 
Portugal, França e Holanda. A índia já não mais precisava da serpente 
para seduzir os homens. Formava-se, então, uma raça miscigenada: 
brancos com índios, brancos com negros, negros com índios, um 
povo caipira, caipora, mameluco, curiboca, mulato, cafuzo. Nascia 
um povo que, séculos depois, seria considerado um dos mais belos 
do mundo. Especialmente, as mulheres. 

Ufanisticamente, o genealogista Haldumont Nobre Ferraz 
escreveu: “Um povo de raça forte, porte de gigante e rosto com 
semblante lindo e atraente. Suas fêmeas eram de uma formosura 
irresistível. Corpos de sereia, cabelos negros lindos e brilhantes, pele 
amorenada e, de maciez incrível, olhos pequenos e atraentes, levemente 
amendoados e penetrantes”. Descrição evidentemente exagerada, 
mas reveladora da sedução da mulher indígena de Pindorama. 

O estrangeiro não pretendia colonizar, mas explorar. Eram 
bandos de aventureiros, comerciantes e piratas. A história 
conta que dois deles – João Ramalho e Antônio Rodrigues 
– salvaram-se de um naufrágio, por volta de 1508/1511, 
chegando à enseada da atual cidade de São Vicente. Viveram 
entre silvícolas, aprendendo a língua, absorvendo costumes e, 
enfim, João Ramalho subiu às terras de Piratininga (São Paulo), 
onde viviam os índios goianases. 

Em resumo: apaixonou-se pela filha do cacique Tibiriçá, a bela 
Bartira, com quem se casou. Bartira é considerada, por registro 
histórico – embora apenas oficial – a primeira mãe brasileira. 

Na Bahia, a mulher índia entra para a história dos brancos com 
Paraguassu, filha do cacique Taparica, da tribo dos tupinambás. 
Ela seduz e é conquistada por Diogo Alves Correa que, de 
prisioneiro, se torna chefe da tribo que passou a chamá-lo de 
Caramuru. Ele, para se livrar da morte, deu um tiro de espingarda 
para o alto e os índios se apavoraram, chamando-o de Caramuru, 
o homem do fogo, filho do Trovão! O Caramuru, alguns anos 
depois, levou Bartira para a Europa, sendo recebidos no palácio 
do rei da França, casando-se pelo rito católico. 

Em Pernambuco – onde está Olinda – a história romântica e 
trepidante é a de Jerônimo de Albuquerque, cunhado de Duarte 
Coelho, povoador da capitania hereditária. Daria outro belo 
filme. Em cores. Jerônimo é preso pelos índios e, ferido, passa a 
ser tratado pela filha do cacique Arcoverde, da tribo tabajara. Seu 
nome indígena é desconhecido. Sendo, porém, batizada, passou 
a chamar-se Maria do Espírito Santo. A narrativa é a de verdadeiro 
conto de aventura, com desenlaces shakespearianos.

Outras poucas mães indígenas são citadas por historiadores, 
casadas com homens brancos, logo após a chegada de Martim 
Afonso de Souza. Quase todas foram batizadas pelos jesuítas.

It must be true and real that the Human Being was born androgynous, with both 
sexes. For man – in his deepest self – is nostalgic of female pregnancy. Experiencing in 
his heart paternal love – almost always disclosed with reservations – man is silently 
envious of pregnant women. What does she feel, how can she accept the disfigurement 
of her own body which she, woman, tended with so much vanity, even excessive? 
Motherhood is like a punishment to man, as he is defined in his sexuality. Man seeds, 
without knowing the joy of harvest.

On becoming a mother, woman touches the heavens with her hands, and at the same 
time loses her peace of mind. Her life no longer belongs to her, for she begins making 
a permanent sacrifice, an eternal one. And sacrifice – in the origin of the Latin word 
sacrificius (sacer + facere) – means to make sacred, consecrate. That’s what a woman does 
in relation to her children, every child, with a total love that is synthetized in the folk 
saying: “One single mother is for 100 children, 100 children are for one single mother”. 
To man it’s like a miracle, since the beginning of Creation. Simple physical union between 
man and woman isn’t sufficient for explaining it.  Sciences reach the how of things but 
are unable – even if trying to go beyond knowledge – to disclose the why.  

Revealer of that paradox between suffering and happiness is the fact that even 
in cruel and egotistic times as ours are – and in spite of so many economic and social 
changes that “pushed” her into the world – a mother still sums up as love. She is the 
“mater dolorosa”, the one who – in the myth of Adam’s and Eve’s disobedience – was 
sentenced to have pain-ridden childbirths: “I shall multiply the pains of your childbirth”. 
Why? No one knows. But a myth is a myth and therefore it will stay alive through the 
centuries. The pains, however, are alive. As well as joys and fulness. The poet is right: 
“Being a mother is suffering in Paradise, it is a strengthening of the heart”.

The Holly Books – narrating Mary’s delivery – disclose but little, as though perhaps 
it was a sin or disrespect to delve into details of the sacred. Or because, in fact, sacred 
is not to be discussed? Mary became the major reference of Christian woman, and in 
many cases of Muslim woman, but such doesn’t correspond to female reality. Mary 
a virgin, “impregnated” by the Spirit of God, giving birth in a barn among animals, 
under the light of the big star, listening to the songs of angels, receiving the visit of 
the Three Wise Men... Mary is universally revered, but it must be remembered – with 
the narrative of the Wise Men’s visit – that magic is part of fantastic, of what cannot 
be explained. Indeed mystery, if explained, is no longer mystery. The same as miracle. 

The litany of Our Lady surely can disclose what writers, poets, musicians, men 
with love in their hearts, by praying to Mary, think or imagine of the beloved woman. 
Words that – out of love and reverence, of respect and supplication – were sung to Mary.

First Brazilian mothers 
Not only the trees, birds, rivers, lakes, colors, animals shone in Brazilian lands. Also 

stunning were the tribes, the tabas (Indian villages) in the place than known as Pindorama, 
the “land of palm trees”. And in there was the Indian, with his different plastic beauty. 
And the Indian woman, who at once enticed foreign men, Europeans who arrived at first 
from Portugal, France and Netherland. The Indian woman no more needed the serpent to 
seduce men. A mixed race was then formed: White with Indian, White with Negro, Negro 
with Indian, a caipira, caipora, mameluco, curiboca, mulato, cafuzo people (Translator’s 
note: designations of various racial intermixing). A people was born, one that centuries 
later would be regarded as one of the most handsome in the world. In special, the women. 

matEr dolorosa

A geneticist, Haldumont Nobre Ferraz, wrote with exaggerated nationalistic pride: 
“A people of a strong race, giant in size and with faces bearing a handsome and attractive 
countenance. Their females had an irresistible beauty.  Bodies like mermaids, beautiful 
and shining black hair, incredibly soft bronzed skin, eyes small and attractive, slightly 
almond-shaped and penetrating”. Evidently an exaggerated description, but one that 
reveals the seduction of the Indian woman of Pindorama. 

The Foreigner had no intention of colonizing, but rather of exploiting. They were bands 
of adventurers, merchantmen and pirates. History tells that two of them – João Ramalho 
and Antônio Rodrigues – survived a shipwreck around 1508/1511 and arrived at the inlet 
where today stands São Vicente City. They lived among the savages, learning their language, 
absorbing their costumes and finally João Ramalho went up to the lands of Piratininga (São 
Paulo), where the Guianese Indian lived. To make a long story short, he fell in love with the 
daughter of Cacique (Chiftain) Tibiriçá, the beautiful Bartira, whom he married. Bartira, by 
historic record – official ones – is regarded as the First Brazilian Mother. 

In Bahia, Indian woman enters white men’s history through the Indian girl 
Paraguassu, daughter of Cacique Taparica of the Tupinambá tribe. She seduces, and is 
won by Diogo Alves Correa, who at first a prisoner, become chief of the tribe that gave 
him the name Caramuru. In order to escape death, he fired a musket at the sky and the 
Indians panicked, calling him Caramuru, man of fire, son of the Thunder! Caramuru, 
years later, took Bartira to Europe where he was received in the palace of the King of 
France, marrying her according to the Catholic rite. 

In Pernambuco – where Olinda is now – a romantic, sizzling story tells about 
Jerônimo de Albuquerque, brother-in-law of Duarte Correia, settler of the capitania 
hereditária (land grant given by the Portuguese Emperor). It would make another 
thrilling movie. In color. Jerônimo is wounded and captured by the Indians and is cared 
for by the daughter of Cacique Arcoverde of the Tabajara tribe. Her Indian name is 
unknown. However, on being baptized, she was given the name Maria do Espírito Santo 
(Mary of the Holy Spirit).  The narrative is truly an adventure tale, with Shakespearian 
endings Historians mention a few other Indian mothers married to white men soon 
after the arrival of Martim Afonso de Souza. Almost all were baptized by the Jesuits.
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Vítima de todos os preconceitos, perseguida, humilhada, escravizada, 
estuprada, violentada, desrespeitada, desprezada – eis um resumo 
simplista do que foi (e ainda tem sido, em alguns lugares) a dramática 
história da mulher negra na vida do Ocidente.

E, no entanto, é a mulher negra que, com seu sangue e leite e 
lágrimas, construiu uma verdadeira civilização brasileira. Nos guetos e 
cafundós a que foi lançada, entre correntes e gemidos e dores, a mulher 
negra pariu – além dos filhos de seus amados – também os de senhores 
de terras, nascidos do abuso e da violência.  Gerou, pariu, amamentou 
e cuidou de gerações de brasileiros em todos os quadrantes do país. 

A BELEZA DA MULHER NEGRA

Historicamente, a mulher negra sofre duplo preconceito – 
primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser negra –, além de 
carregar uma injustiça bíblica, herdeira do ciúme e do ódio 
de uma outra mulher, na milenar narrativa da construção 
do monoteísmo por Abraão. Foi a negra Agar (Hagar) quem 
gerou o primeiro filho do Patriarca da Fé de judeus, cristão e 
islâmicos, “multidões tantas quase como as estrelas do céu”. 

Abrão, por sua avançada idade e, também, a de sua mulher, 
Sara, não podia ter filhos. Sara sugeriu-lhe tentasse plantá-los 
na negra escrava e, assim, Agar trouxe ao mundo, Ismael. 

 

 

Um sorriso negro
Um abraço negro

Traz felicidade
Negro sem emprego

Fica sem sossego
Negro é a raiz de liberdade

DONA IVONE LARA 
(Sorriso Negro, Canção Popular)
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A negra Agar foi usada, a “Outra”. Quando, porém, aconteceu 
o milagre bíblico de a velha Sara engravidar de Abraão e dar-
lhe o filho Isaac, surgiu, entre as mulheres, o inevitável ciúme, 
a competição, a rivalidade. E a negra foi expulsa pelo “pai da fé”, 
indo-se, com o filho Ismael, a vagar pelo deserto até que anjos 
dos céus os protegessem. E a história viu acontecer: de Ismael, 
filho de Agar e Abraão, surgiram as nações ismaelitas, origem dos 
árabes. Por ciúme feminino, pois, inicia-se uma separação que 
ainda permanece conturbada. A negra e egípcia Agar é mãe de 
povos sem fim no mundo árabe, entre países como Irã, Iraque, 
Arábia Saudita, Síria, Líbano. Maomé, o profeta do islamismo, 
declarava-se descendente de Ismael. Gerações, pois, surgidas do 
ventre sofrido, mas generoso de Agar, a negra. 

A beleza da mulher negra é universalmente reconhecida, 
como se sua pele luminosa resplandecesse ainda mais ao Sol. 
Foi rainha de civilizações ancestrais, sabendo-se que Cleópatra, 
a Rainha de Sabá, entre tantas outras mulheres bíblicas, era 
negra. Imperando na África, as rainhas negras eram chamadas, 
por gregos e romanos, de “candaces”. (Ironicamente – ou “et 
pour cause”? – o antepositivo latino “cand” indica a condição 
de alvo, de branco).

A pretensão – também desafiadora e alegre – de escrever 
tais páginas leva-nos, os autores, a ansiedades como 
que intermináveis. Como discorrer sobre a influência e a 
importância da mulher negra no Brasil? Ou apenas no interior 
do país? Como contar a sementeira de cultura da mulher negra 
na música, nas artes, na educação, na política, no folclore, na 
culinária, no vestir, nos esportes, nas universidades, nos cultos 
religiosos, na maravilha do sincretismo cristão-africano, em 
tudo o que significa vida? 

No Brasil, desde meados do século 16, a mulher negra luta 
contra preconceitos, injustiças, menosprezos. Essa luta sem fim já 
tem muitas batalhas vencidas, mas não se encerrou. Nesta segunda 
década do século 21, o Brasil tem maioria absoluta de negros. 
Logo, é um país negro! E a mulher negra – por mais rançosas sejam 
as barreiras – já dá o tom da nova sinfonia brasileira. 

Fica, portanto, apenas para a história o canto de Camões, em 
seu épico Os Lusíadas: “... a selvática gente negra e nua”. 

Victim of every prejudice, persecuted, humiliated, enslaved, raped, forced, 
disrespected, despised – that’s a simplistic summary of what was (and in some 
places still is) the dramatic history of black woman in the West. Of the Negro. 
Nevertheless, it is the black woman who, with her blood and milk and tears 
built a true Brazilian civilization. In the ghettos and slums she was thrown into, 
among chains and moans and pains, the black woman gave birth – in addition 
to the children of her beloved – to the offspring of land lords, fruit of abuse 
and violence. She generated, gave birth, breastfed and cared for generations of 
Brazilians, in every corner of the country. 

Historically, the black woman bears a Biblical injustice, heir of the jealousy 
and hatred of another woman, in the millennial tale of the construction of 
monotheism by Abraham. Black woman Agar (Hagar) generated the first son of 
the Patriarch of the Faith of Jews, Christians and Islamists, “multitudes so plenty 
almost like the stars on heaven”. Abraham, due to his old age as well as that of 
his wife Sarah, couldn’t have children. Sarah suggested he tried to plant them in 
the black slave and thus Agar brought Ishmael to the world. 

Black woman Agar was used, she was the “Other”. However, when the Biblical 
miracle happened and old Sarah becoming pregnant of Abraham giving him his son 
Isaac, unavoidable jealousy, competition, rivalry arose between the two women. And 
the black woman and her son Ishmael were expelled by the “Father of Faith”, forced 
to rove the desert until angels from Heaven came and protected her. History saw 
it happen: from Ishmael, son of Agar and Abraham, emerged the Islamist nations, 
the Arabs’ origin. Due to female jealousy, therefore, a rift was created that still 
today remains troubled. Black Egyptian Agar is the mother of countless peoples in 
Arab world countries such as Iran, Iraq, Saudi Arabia, Syria, Lebanon. Mohamed, 
prophet of Islamism, regarded himself as descendant of Ishmael. Generations, 
therefore, arising from the suffering but generous womb of Agar, the black woman. 

Beauty of the black woman is universally recognized, as though her luminous 
skin shone even brighter in the Sun. She was queen of ancestral civilizations and 
it is known that Cleopatra, Queen of Shaba, among so many biblical women, 
was black. Empresses in Africa, the black queens were called by the Greek and 
Romans “candaces”. Ironically – or “et pour cause”? – the Latin prefix “cand” 
means whiteness.

Pretension – challenging and joyful – of writing these pages leads us, the 
authors, to endless anxieties. How to expatiate on the influence and importance 
of the black woman in Brazil? Or even if only in the countryside? How to tell 
the seed-bed of culture of black woman in music, arts, education, politics, 
folklore, dressing, sports, universities, religious cults, in the wonders of religious 
syncretism, in all that means life? 

In Brazil, since the mid-16th Century the black woman struggles against 
prejudice, injustice, contempt. That endless struggle already has many battles won 
but is not over yet. In this second decade of the 21st Century, Brazil has an absolute 
majority of blacks. Ergo, it’s a black country! And the black woman – no matter 
how stale are the hurdles – already sets the tone of the new Brazilian symphony. 

Let it therefore be relegated to History the song of Camões in his epic “The 
Lusiads”: “... the savage black and naked people”.

thE bEauty of black Woman

Grupo de Maracatu Baque Caipira
Em Piracicaba, a beleza da mulher negra está muito bem representada 

no Grupo de Maracatu Baque Caipira. Criado em 2013, pelo músico e 
pesquisador Maicon Araki, o grupo se configura por um coletivo de pessoas 
que reconhecem o poder transformador da sabedoria, da arte e da resistência 
das culturas populares e afro-brasileiras, tendo como referência o Maracatu 
do baque virado procedente da Nação Estrela Brilhante de Recife (PE) e da 
Nação Estrela Brilhante de Nova Iguaçu (RJ). De forma criativa, integram-
se na batida do maracatu diversas linguagens rítmicas, tais como: a música 
caipira, o afoxé, cururu, tambu, batuque de congo, samba, caboclinho, coco e 
a música instrumental brasileira.

É composto, em sua maioria, por mulheres: Natalia Puke (gonguê e 
apito); Fabiana Alvarenga, Laura Lemos, Sandra Lemos, Lilian Trivelin, 
Priscila Ferreira, Laura Vidotto, Vivian Helena Ignácio, Dulce Helena 
Santos e Nathalia Ferreira (agbê); Ediana Maria de Arruda, Zahira Neder 
e Andrea Benedito (ganzá); Thelícia Canabarra, Tatá Roberta, Luciana 
Cavalcante, Íris Romano Cogo, Amanda Freitas, Andressa Santos e Paula 
Meli (alfaia), entre outras.

Bahia de todas as mães de santo
Na África, as mulheres iorubás participavam do conselho dos ministros, 

tinham organizações próprias e lideravam um intenso comércio que incluía 
rotas internacionais. Isso, provavelmente, explica a implantação dos 
‘terreiros’ em solo baiano, no início do século 19. Elas conseguiram o que 
parecia impossível: deram à luz uma organização religiosa que conciliava 
tradições de diferentes povos, resistindo à exploração da escravidão e à 
perseguição policial. 

O título que receberam expressa bem o misto de liderança religiosa, 
chefia política e poder terapêutico que exerciam (e continuam exercendo): 
mães de santo. E foi sob o comando de mulheres que os ritos africanos 
começaram a brotar no Brasil entre os séculos 18 e 19. O primeiro templo 
de candomblé nagô a funcionar regularmente no país foi o Ilê Iyá Omin 
Axé Airá Intilé, posteriormente chamado Ilê Axé Iyá Nassô Oká ou Casa 
Branca do Engenho Velho, em Salvador, Bahia, tendo Marcelina da Silva 
como principal responsável pela sua estruturação definitiva até 1885, data 
de seu falecimento.

Ainda nas décadas dos anos 1800, outras mães de santos se destacaram 
na Bahia: Maria Julia da Conceição Nazaré (Terreiro de Gantois), Eugênia 
Ana dos Santos (Ilê Axé Opó Afonjá), Maria do Rosário Regis (Terreiro de 
Alaketo), Maria da Paixão (Asé Yangba Oloroke ti Efon), Maria Neném 
(Unzó Tumbesi) e Ludovina Pessoa (Roça do Ventura). A partir de então 
se espalharam por todo o país, com grande concentração no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo. Hoje, são milhares delas.

Em 1983, durante a II Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e 
Cultura, um documento assinado por Menininha do Gantois (Ilê Iyá Omin 
Axé Iyamassé), Stella de Oxóssi (Ilê Axé Opó Afonjá), Tata de Iansã (Ilê Iya 
Nassô Oká), Olga de Alaketo (Ilê Maroiá Láji) e Nicinha do Bogum (Zoogodõ 
Bogum Malê Ki-Rundo) torna público que a crença abraçada por elas é uma 
religião e não uma seita sincretizada, folclore ou cultos primitivos.

Com isso, as práticas religiosas agregaram e mantiveram incontáveis 
agrupamentos afrodescendentes em torno dessas mães de santos, 
culminando na perpetuação de suas manifestações culturais e litúrgicas, 
hoje reconhecidas como marcas inconfundíveis de brasilidade.  

O dom de ‘Marias’
Curiosamente – como poderão perceber ao longo de nosso conteúdo 

editorial –, iremos nos deparar várias vezes com o nome ‘Maria’, que se 
confunde com a palavra ‘Mulher’. Dos sete primeiros terreiros implantados 
na Bahia, quatro eram comandados por ‘Marias’: Maria Julia, Maria do 
Rosário, Maria da Paixão e Maria Neném.

Das três mães de santo mais famosas da Bahia (e também do Brasil) todas 
são ‘Marias’: Mãe Menininha do Gantois (Maria Escolástica), Mãe Maria 
Bibiana do Espírito Santo e Mãe Stella do Oxóssi (Maria Stella), ainda viva 
e, com 92 anos, considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil.

Defensora dos Direitos Humanos e referência no combate ao racismo e 
à intolerância religiosa, Mãe Stella foi a primeira Ialorixá a receber o título 
de ‘imortal’ pela Academia de Letras da Bahia (ALB), onde ocupa a cadeira 
de número 33, que tem como patrono o poeta Castro Alves. 

A ialorixá tem nove livros publicados e foi a primeira mãe de santo a 
escrever sobre religião. Ela recebeu também o título de Doutora Honoris Causa, 
maior honraria concedida pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Saberes. De onde vêm? Eles são tantos... pequenas peças de um 
quebra-cabeça, que ajudam a revelar a paisagem do planeta, do país, 
da cidade, do grupo, do corpo e do “eu” que cada um habita. Surgiram 
da necessidade, mas também da inquietação e encantamento do 
homem pela vida, que é preciso desvendar, conforme desafio da 
Esfinge: “decifra-me ou devoro-te”.

Entre tantos, buscamos, aqui, os saberes tradicionais, aqueles que foram 
se construindo pela lenta observação e experimentação. Conhecimentos, 
práticas, crenças, costumes transmitidos oralmente através das gerações – 
e não nas instituições formais. Ancorados na sabedoria da ancestralidade, 
gestados na vivência histórica e sociocultural – vivência humana que, no 

SABERES TRADICIONAIS

entanto, também carrega dentro de si as sementes do mundo natural, 
compondo a longa trajetória evolutiva da vida.

E, no contexto dos saberes tradicionais, ajustamos o foco ainda 
mais, para encontrar aqueles que expressam o princípio feminino: 
cuidar, acolher, ser receptivo e aguardar que o processo de maturação 
aconteça em seu fluxo natural. O feminino Yin, que, como ensina o 
Taoísmo, se alia ao masculino Yang (atividade e movimento) para 
o equilíbrio da vida. Para a milenar tradição filosófica e religiosa 
chinesa, Yin-Yang são, portanto, as forças basilares, opostas e 
complementares, que expressam a dualidade de tudo o que existe – 
assim na terra (e no ser humano), como no céu.

 

 

Uma benção não faz com que 
você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, 
faz com que você use alguma coisa – algo 

que você já possui –, o dom que nasceu junto
 com você no dia em que você chegou à Terra 

CLARISSA PINKOLA ESTÉS 
(escritora, poetisa e psicanalista junguiana 
americana; de ascendência mexicana, de 

família de imigrantes e refugiados)
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Semeando cuidado
Parteiras, rezadeiras, benzedeiras, raizeiras, remedieiras, curadoras... 

Quem são essas que semeiam a cultura do cuidar? Que semeiam a 
cultura da saúde, do respeito pela vida, da atenção, da capacidade de 
observar, enxergar e escutar o outro?

Cuidar, curar. Mas a velha senhora, que oferece o bem, nem 
sempre é vista por esta perspectiva. Feiticeira? E o preconceito 
pode gerar o medo, a denúncia. Sem conhecimento técnico? 
E o avanço científico e tecnológico pode gerar o desprezo. E 
tudo isso junto: estimular o silenciamento e o esquecimento de 
práticas e saberes preciosos não só para os indivíduos, mas para a 
manutenção e equilíbrio de culturas e grupos sociais. 

O reconhecimento dos saberes e da espiritualidade
Houve um tempo em que os curadores cuidavam do corpo, 

da mente e da alma como parte de um mesmo sistema. Mas 
a História caminhou e o sobrenatural se recolheu diante da 
expansão do materialismo, que passou a enxergar a saúde como 
ausência de sintomas – num enfoque exclusivamente biológico, 
de desconsideração à complexa rede de aspectos e relações que 
compõe a vida humana neste planeta. 

Conceitos e percepções
O médico neurocirurgião Raul Marino Jr. relata em seu livro “A 

Religião do Cérebro”, que a anatomia do cérebro humano abriga 
regiões capazes de atuar como tipos de “antenas que captam as 
vibrações de Deus”, por meio de crenças, fé, religiões. E analisa: 
“Durante muitos anos, a ciência tem negado a existência da gnose do 
espírito ou de qualquer tipo de inteligência que transcenda o domínio 
material (...). Isso não quer dizer que a espiritualidade começa onde 
a ciência termina, pois, como veremos, ambas concorrem para uma 
busca do real, em que ciência e religião se completarão em um abraço 
grande e íntimo, em uma nova visão de mundo”.

Neste mesmo contexto, a antropóloga Manuela Carneiro 
da Cunha entende que os saberes tradicionais e científicos são 
diferentes formas de compreender e atuar no mundo. Em uma 
de suas participações em reunião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência – SBPC (julho/2007) ela citou o antropólogo 
Evans-Pritchard, que demonstrou que “não há lógicas diferentes; 
o que há são premissas diferentes sobre o que existe no mundo”. 
Manuela complementa com outro antropólogo, agora Lévi-Strauss: 
“a ciência moderna hegemônica usa conceitos, a ciência tradicional 
usa percepções. (...) Enquanto a primeira levou a grandes conquistas 
tecnológicas e científicas, a lógica das percepções, do sensível, também 
levou a descobertas e invenções notáveis e a associações cujo fundamento 
ainda, talvez, não entendamos completamente”.  

Declarações internacionais e políticas nacionais
A Declaração da “Conferência Internacional Sobre Cuidados 

Primários de Saúde” (Alma-Ata, na República do Cazaquistão,1978) foi 
dirigida a governos de todo o mundo e a entidades como a Organização 
Mundial da Saúde – OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
– UNICEF, entre inúmeras outras. O documento tem sido considerado a 
primeira declaração internacional a enfatizar a importância da atenção 
primária em saúde, e reconhece o trabalho de parteiras, auxiliares 
e agentes comunitários, assim como praticantes tradicionais. Outro 
documento internacional, “Parteiras Leigas” (Genebra, 1992), declaração 
conjunta da Organização Mundial da Saúde – OMS e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância – UNICEF e Fundo de Populações das Nações 
Unidas – FNUAP, afirma e recomenda a participação das parteiras para a 
melhoria da assistência ao parto e nascimento.

No Brasil, os saberes tradicionais na área da saúde estão 
considerados em, pelo menos, duas diferentes políticas do Governo 
Federal: “Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos” e na 
“Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde”, 
que busca integrar medicina tradicional e terapias alternativas, 
também incluindo plantas medicinais. O Ministério da Saúde, por 
meio de seu Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 
também lançou, em 1994, o “Manual Diretrizes Básicas de Assistência 
ao Parto Domiciliar por Parteiras Tradicionais”.

Institucionalização do parto 
Silvéria Santos, coordenadora de pesquisa e orientadora técnica do 

projeto “Parteiras Tradicionais do Distrito Federal e Goiás”, conta que, 
na América Latina em geral, a institucionalização do parto aconteceu 
a partir da Segunda Grande Guerra, na década de 1940. Foi quando 
a prática do partejar saiu de dentro da casa e foi para a instituição 
(hospitais, postos de saúde, entre outros). 

O desenvolvimento da medicina obstétrica partiu, no entanto, 
da observação das práticas tradicionais e dos comportamentos das 
parturientes assim tratadas. Com assertividade, esses saberes tradicionais 
foram descritos, sistematizados e aprimorados e muitas conquistas da 
ciência impactaram positivamente na prevenção da morte materna e 
fetal. Silvéria destaca a importância dos avanços científicos na obstetrícia, 
mas chama a atenção para uma questão de gênero: eles foram liderados, 
predominantemente, pelo referencial masculino, que não incorporou as 
mulheres – embora tenham sido elas a matéria-prima desse saber, como 
as “primeiras profissionais da obstetrícia na história da medicina”.

E atenta, ainda, para a ênfase atribuída às situações de risco e de 
patologias na gravidez, que exigem medicalização e tecnologias; em 
detrimento ao parto humanizado. Ela explica, citando estudo feito 
pela Organização Mundial da Saúde – OMS, entre as décadas de 1960 
e 70, em diversos países do mundo, em várias faixas de população.  
“O estudo mostrou que o risco enfrentado pelas gestantes em geral 
está entre 8 a 15%. Sejam elas as mulheres famintas da Etiópia ou as 
mulheres instruídas dos grandes centros urbanos do mundo. Isso significa 
que somente este percentual de gestações necessita de tecnologia 
especializada – em função do que foram desqualificadas as práticas 
humanizadas de cuidado com o processo fisiológico mais natural, tão 
bem representadas pelas parteiras tradicionais”.

E, como a História não para, novos processos de expansão e 
recolhimento se alternaram, e o conceito de saúde foi recuperando 
sua elasticidade. Em 1946, por exemplo, a Organização Mundial de 
Saúde – OMS, o definiu como “um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 
Mais adiante, em 1984, propôs a inclusão da dimensão espiritual.

Nesta mesma direção, a Eco-92, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, reconheceu em sua Agenda 21 o direito ao desenvolvimento 
físico, mental e espiritual das pessoas. Também nesta conferência, 
a ONU reconheceu e valorizou o conhecimento sobre o meio 
ambiente e as práticas tradicionais dos povos indígenas – tantas 
vezes marginalizados no âmbito das relações internacionais.

Hoje, portanto, são inúmeros os estudos, declarações e políticas 
nacionais e internacionais que entrelaçam os caminhos da ciência, 
da espiritualidade, dos saberes tradicionais em busca de ampliar o 
conhecimento, melhorar a qualidade de vida da população e preservar 
o meio ambiente. Destacamos, aqui, apenas alguns poucos exemplos.

Silvéria Santos, coordenadora de pesquisa e orientadora técnica do projeto “Parteiras 
Tradicionais do Distrito Federal e Goiás”.
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 Onde estão as parteiras?
Olhar para os saberes tradicionais na área da saúde, é também reconhecer 

as raízes da cultura do Brasil e América do Sul: indígena, africana, europeia. As 
práticas revelam diversas crenças e valores, gerando seu próprio sincretismo.

Sincretismo que, também, se mostra na conexão com a espiritualidade e no colocar-
se a seu serviço: “Eu achava muito bonito, muito bom esse dom que Deus me deu, que 
é ajudar para dar aquela vida! Muito bonito esse dom que Nossa Senhora me deu”, diz 
Dona Tionília, parteira tradicional da cidade de Cristalina de Goiás – GO.

Dona Tionília é uma das 55 parteiras tradicionais, doulas, benzedeiras e raizeiras 
registradas no levantamento feito para o projeto “Parteiras Tradicionais do Distrito 
Federal e Goiás: reconhecimento da arte e ofício do partejar como Patrimônio Cultural 
Imaterial no IPHAN e na Rede Certific” – apoiado pela Secretaria Especial de Políticas 
para Mulheres – SPM, sob a orientação de Silvéria Santos, enfermeira parteira, aposentada 
como professora-doutora do Curso de Enfermagem da Faculdade de Saúde da UnB.

“O mais gratificante desse trabalho foi a oportunidade de procurar, reconhecer 
e dar visibilidade a essas mulheres, de reavivar nelas a identidade do poder desse 
saber e dessas experiências. Porque estamos no franco desperdício das experiências”, 
ressalta Silvéria, citando o professor português Boaventura de Sousa Santos. 

Entre os pontos comuns identificados pela pesquisa com as diversas parteiras 
entrevistadas, ela ressalta o compromisso assumido com a comunidade onde estão 
inseridas e, principalmente, com o sagrado: “Na fala de todas elas transparece o 
fato do ‘dom’ não ser uma opção, mas, sim, uma missão divina conferida a elas”. 
Compromisso que se expressa no “receber e disponibilizar o dom recebido”, num 
gesto de reciprocidade que contribui para gerar diversos tipos de alianças nos 
relacionamentos, incluindo cumplicidade e solidariedade.

Silvéria considera que as parteiras sejam as grandes representantes da 
humanização dos partos, modelo de padrão de respeito ao parto fisiológico, natural, 
abordando a mulher como ser multidimensional (biológico, afetivo-emocional e 
sociocultural) – considerando o ambiente em que a mulher se insere, suas relações, 
seus hábitos alimentares, a dimensão espiritual, entre tantos outros aspectos.

E são muitas as práticas envolvidas – orações e cantos de rezas, bênçãos, ervas 
para preparo de chás e banhos, simpatias e evocações, toques e posições – a compor 
o repertório daquela que prepara a chegada das crianças a este mundo. Um chá, não 
é apenas um chá, explica a enfermeira: “A parteira prepara o chá, conhecendo os 
princípios amoroso, inteligente e espiritual daquela erva e da mãe terra que gera essa 
erva, que favorece em tantas coisas a condição de cada mulher que ela assiste”.

Dona Tionília
Tionília de Oliveira Santos nasceu em 1938 na Bahia, mas mudou-se para 

Cristalina, em Goiás, aos 11 anos. Para chegar até lá, a família viajou a pé, durante 
um mês de caminhada. Sua mãe, no entanto, não se adaptou e a família retornou 
à Bahia. Mas a menina Tionília gostou da região e voltou definitivamente a 
Cristalina pouco tempo depois – mas, desta vez, de caminhão pau-de-arara.

“Minha mãe era parteira, mas ela não me ensinou. Tinha uma comadre minha, 
grávida, eu fui ver, quando eu cheguei lá ela me pediu ajuda, o menino nasceu na 
hora que eu cheguei. Eu ‘tava‘ com 23 anos, foi o primeiro parto que eu fiz. Fiz um 
curso de parteira de três dias, com as irmãs [freiras], mas eu não seguia, não (...) 
Tinha mulheres que eu ia fazer o parto e elas não tinham nada, nem para comer, nem 
para a criança. Quando a mulher não tinha casa, não tinha lugar para ir, eu trazia 
para ganhar nenê aqui em casa. Graças a Deus ninguém morreu em minha mão. 
Nunca uma mulher que eu acompanhei levou um corte, nunca estraguei a vagina de 
uma mulher. (...) As outras parteiras que tinha aqui já morreram, só tem eu agora”.

Dona Tionília atuou como parteira por quase 50 anos e foi homenageada pelas autoridades 
locais – numa rara demonstração de reconhecimento: uma placa da Prefeitura Municipal de 
Cristalina em valorização ao seu trabalho e o Hospital Municipal batizou suas salas de parto 
com o nome de Dona Tionília e de Vó Leonina, outra parteira tradicional da cidade.

Chás e banhos
A parteira conta que para ajudar no momento do parto, ela dava banhos de água 

com sal, de folha de beladona e de folha de mastruz. “Eu também dava um ovo cozido 
quente, para esquentar o corpo da mulher. Dava chazinho, dava banho, fazia massagem 
com óleos. Durante uma semana após o parto, eu dava chá de folha de algodão para tirar 
a infecção de útero da mulher. Eu sou da religião católica, eu só rezava a Salve Rainha”. 

E se emociona: “A coisa mais linda do mundo é quando a criança nascia, aquele 
choro da criança quando nascia. Tem criança que eu peguei que é vereador, tem 
advogado, tem professor. (...) Eu ia com uma amiga minha e também eu ia sozinha, 
tinha noite que eu fazia 15 partos”.

Beladona (Atropa belladonna): indicado para relaxar os músculos, além de aliviar dores 
de cólicas urinárias e da vesícula biliar. É eficaz, ainda, no alívio de crises de asma, problemas 
no sistema nervoso ou problemas de digestão específicos. A beladona é tóxica e possui diversos 
efeitos colaterais, quando usada sem supervisão.

Mastruz (Chenopodium ambrosioides): a Organização Mundial da Saúde considera como 
uma das ervas mais utilizadas entre os remédios tradicionais no mundo inteiro. Seu principal 
componente ativo é o iodo, além de outros como as vitaminas A, C e do complexo B. Possui cálcio, 
ferro, fósforo, zinco e potássio. Planta versátil, auxilia no tratamento da rouquidão, câimbra e até 
problemas respiratórios. Vários povos nativos também usam o chá da planta para facilitar o parto e 
aliviar a menstruação dolorosa. 

Dona Felicidade
Felicidade Pereira do Nascimento tem 21 filhos. Os três primeiros nasceram 

pelas mãos de sua avó, parteira. Os próximos 17, ela mesma pariu, sozinha. Mas 
a última filha nasceu no hospital, prematura, de parto cesariano. Dona Felicidade 
nasceu em 1955, em Vão do Paraná, Goiás. Baianos, seus pais e avós eram 
descendentes dos índios Karajá. 

Hoje, ela vive no Assentamento Santo Antônio das Brancas, no município 
de Água Fria de Goiás. Dona Felicidade já fez cerca de 50 partos, mas não mais 
parteja. Também é raizeira e produz garrafadas e remédios a partir das ervas 
que cultiva em seu quintal.

Orgulhosa, lembra dos diversos partos que fez: “Às vezes, a mulher começa a 
‘gritá’ e faz aquele... Falei, não! Para de escândalo que ainda ‘num’ é hora. Porque 
a gente conhece, né? Ajudava a dar coragem, cozinhava remédio, dava um banho 
quente das cadeiras pra baixo. Porque essa friagem, as vezes a pessoa tá com muita 
dor, mas ‘num’ é hora ainda do neném nascer, mas devido a friagem a dor ataca“.

“E quando a criança não tava de cabecinha pra baixo pra encaixar, pra conseguir virar, 
a gente ia dando massagem e ajeitando. É o ajeitamento, né? Porque, se está ao contrário, 
você vai ter que ajudar. Pra ajudar a nascer, usava o azeite de mamona; ajuda a nascer e 
depois pra curar o umbigo, cai rapidinho. Só o azeite puro, com aquele algodãozinho no pé 
do umbigo. Se secou e a criança começava a chorar, tornava a molhar, esquentava de novo 
o azeite na luz de vela e passava. Em três dias, você usando direito, cai o umbigo. Quando 
tinha, que conseguia, preparava óleo de copaíba quente pra enrolar o umbigo, três vezes 
por dia. Se a criança tava com icterícia, fazia chá de picão e de folha de algodão”.

Banho quente: a água aquecida induz a vasodilatação periférica e redistribuição 
do fluxo sanguíneo, promovendo relaxamento muscular. Pesquisas comprovam que 
o mecanismo de alívio da dor por este método está associado à redução da liberação 
de catecolaminas e elevação das endorfinas, reduzindo a ansiedade e promovendo a 
satisfação da parturiente.

Ajeitamento: a prática de ajeitar a barriga, usada pelas parteiras, corresponde 
à técnica denominada como “versão cefálica externa”, usada para contribuir com a 
posição ideal para o parto vaginal, quando o bebê está com a cabeça direcionada para 
o canal de parto. Nesta prática, a parteira ou o médico obstetra coloca as mãos na 
barriga da gestante e pressiona a região para guiar a cabeça do bebê para o lado certo, 
alcançando êxito em 50% dos casos, com resultados maternos e fetais muito melhores. 

Óleo de copaíba (Copaifera langsdorfii): tem ação antimicrobiana, antisséptica, cicatrizante, 
diurética, expectorante, tônica, laxativa, emoliente e estimulante.

Picão (Bidens pilosa): tem atuação reconhecida no tratamento de icterícia e de hepatite, 
por suas propriedades antioxidante, hipoglicemiante, hepatoprotetor, antileucemias, anti-
inflamatório, antiespasmódico, pois inibe a atividade tumoral, agindo como vermífugo e 
anti-ulceroso.

Nota do Editor: Depoimentos das parteiras e esclarecimentos sobre procedimentos, aqui 
registrados, foram publicados em “Esse dom que Deus me deu – a arte e o ofício das Parteiras 
Tradicionais do DF e GO”, das pesquisadoras e autoras Daraína Pregnolatto e Silvéria Santos. 
O livro é resultado do projeto de reconhecimento da arte e ofício do partejar como Patrimônio 
Cultural Imaterial no IPHAN e na Rede Certific.

Dona Tionília, parteira da cidade de Cristalina de Goiás

Felicidade Pereira do Nascimento, parteira na cidade de Água Fria de Goiás.

Benzedeiras e Raizeiras
Benzer, abençoar. 
A origem etimológica da palavra benção está no latim benedictio: o bem (bene) soma-se ao 

dizer (dicere) para construir o bendizer. No hebraico, berekhah (benção) buscou sua raiz na 
palavra barakeh / beirakheh: ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. 

Nos dicionários? Ato ou efeito de invocar a graça de Deus para algo ou alguém; favor divino; graça.
Para a benzedeira Dona Agda? “Eu coloco minhas mãos e Deus manda a virtude sagrada, pra 

cura. Deus me deu o dom de fazer o pedido pela pessoa e eu recebo a graça. Nós ‘somo’ como um 
celular: ‘mandamo’ a mensagem e Deus manda a resposta na hora. Esse trabalho não custa nada, 
não: pra mim ele veio de graça e de graça irá”.

Famosa na cidade de Rebouças, no Paraná, Dona Agda agora tem “carteirinha” da Secretaria 
de Saúde. A cidade foi o primeiro município do estado a aprovar lei municipal de reconhecimento 
dos ofícios tradicionais de saúde popular.

No Paraná, os municípios de Rebouças, São João do Triunfo e Irati possuem movimento 
organizado de curadores tradicionais. E o reconhecimento oficial surgiu a partir de levantamento, 
realizado em 2008, de pessoas detentoras do saber tradicional na área da saúde – como benzedores, 
remedieiros, curadores, costureiros de machucadura e rendiduras e parteiras, entre outros. Este 
levantamento também impulsionou a formação do “Movimento Aprendizes da Sabedoria - MASA”. 
A pesquisa identificou 134 pessoas em Rebouças, 167 em São João do Triunfo e 187 em Irati.
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traditional Wisdoms

Wisdoms. Where do they come from? They are so many... small pieces of a puzzle that 
help unveiling the landscape of the planet, country, city, group, body and “I” of every one of 
its inhabitants. They arose out of need, but also of the restlessness and wonder of Man with life, 
that needs to be unraveled as per the challenge of the Sphynx: “decipher me or I’ll devour you”.

Among so many, we pursue here traditional wisdoms, those slowly construed by 
observation and experimentation. Knowledges, practices, beliefs, costumes orally transmitted 
over generations – not in formal institutions. Anchored in the wisdom of ancestry, generated 
in historical and socio-cultural experience – the human experience, which nevertheless carries 
within it the seeds of Natural World, forming the long evolutionary path of Life.

And in the context of traditional wisdoms, we further adjust the focus, to find those which 
express the female principle: caring, sheltering, being receptive and waiting for the maturation 
process to take place according to its natural flow. Female Yin which, as taught by Taoism, allies 
to male Yang (activity and movement) to balance life. In the millenary Chinese philosophical and 
religious tradition, Yin-Yang are, therefore, the basal forces, opposite and complementary, expressing 
the duality of everything that exists – both on Earth (and in the Human Being) and in Heaven.

Sowing care
Midwives, faith-healers, herb-doctresses, healers... Who are those women who sow the culture 

of caring? Who sow the culture of health, respect for life, care, ability to observe, see, listen to others. 
Caring, healing. But the old lady offering the goods often is not seen from that perspective. 

A sorceress? And prejudice can spawn fear, denunciation. Lacking technical skills? Scientific and 
technological advancement can spawn contempt. And all those together can prompt silencing 
and oblivion of practices and wisdoms precious not only to individuals, but for upkeeping and 
equilibrium of cultures and social groups.

Acknowledgement of wisdoms and spirituality
There was a time when healers cared for the body, mind and soul as part of one same system. 

But History moved on and supernatural withdrew in face of the expansion of materialism, that 
viewed health as an absence of symptoms, an exclusively biological approach disregarding the 
complex network of features and relations that make up Human Life in this planet. 

And since History doesn`t stand idle, new expansion and withdrawal processes alternated 
and the concept of health slowly recovered its elasticity. For example, in 1946 the World Health 
Organization – WHO defined it as “a full physical, mental and social state, not only an absence 
of sickness or illness”. Further on, in 1984, it put forward the inclusion of spiritual dimension.

In that same direction, the Eco-92, the United Nation’s Conference on Environment and 
Development held in Rio de Janeiro, acknowledged in its Agenda 21 the right of peoples to 
physical, mental and spiritual development. Also, in that conference, the UN recognized and 
valued the knowledge on environment and traditional practices of indigenous peoples – so 
often marginalized in the scope of international relations. Thus, there are today numerous 
studies, statements and domestic and international policies that intertwine the paths of Science, 
spirituality and traditional wisdoms, seeking to widen knowledge, improve the quality of life 
of populations and preserve the environment. We underscore here but a few examples.

Concepts and perceptions
Neuro-surgeon doctor Raul Marino Jr. tells in his book “The Religion of Brain”, that 

the anatomy of Human brain houses regions able to perform as “antennae that capture the 
vibrations of God” through beliefs, faith, religions. And he reviews: “For many years Science 
has denied the existence of spiritual gnosis or any other type of intelligence that transcends 
material domain (...). That doesn’t mean spirituality begins where Science ends, for as we 
will see, both concur in the search for the real, where Science and religion shall complete 
each other in a big and intimate hug, a new view of the World”.

In that same context, anthropologist Manuela Carneiro da Cunha understands that 

traditional and scientific wisdoms are diverse ways of grasping the World and performing 
in it. In one of her participations in meetings of the Brazilian Society for the Advancement 
of Science (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC) in July 2007, she cited 
anthropologist Evans-Pritchard, who demonstrated that “There are no different logics; there 
are different assumptions about what exists in the world”. 

And Manuela complements with another anthropologist, Lévi-Strauss: “the modern, hegemonic 
Science uses concepts, traditional Science uses perceptions. (...) While the former led to great 
technological and scientific achievements, the logic of perceptions, of sentient, also led to remarkable 
findings and inventions and to associations which bases perhaps we still do not fully understand”.

International declarations and national policies
The Declaration of the “International Conference on Primary Health Care” (Alma-Ata, 

Republic of Kazakhstan, 1978) was aimed at all governments in the world and entities such as 
the World Health Organization – WHO and the United Nation Children’s Fund – UNICEF, 
among countless other. That document has been considered the first international declaration 
emphasizing the importance of primary health care and it acknowledges the work of midwives, 
helpers and community workers, as well as traditional practitioners. 

Another international document, “Lay Midwives” (Genève, 1992), a joint declaration of 
the World Health Organization – OMS, the United Nations Children’s Fund – UNICEF and 
the United Nations Population Fund – UNFPA, states and recommends the participation of 
midwives to improve delivery and birth assistance.

In Brazil, traditional wisdoms in the health area are addressed in two separate Federal 
Government policies: “National Policy for Medicinal Plants and Herbal Remedies” and 
“National Policy for Integration of Complementary Health Practices”, which seek to integrate 
traditional medicine and alternative therapies, also including medicinal plants.

The Health Ministry, through its “Integral Woman’s Health Assistance Program”, in 1994, 
issued the “Manual of Basic Guidelines for Home Delivery by Traditional Midwives”.

 Institutionalization of childbirth 
Silvéria Santos, research coordinator and technical advisor for the “Traditional Midwives in 

the Federal District and Goiás” project, tells that in Latin America in general institutionalization 
of childbirth took place from World War Two on, in the nineteen-fortieth. That was when 
childbirth left the homes and moved to institutions (hospitals, public health centers et al) – at 
which time midwives were increasingly pushed into the background. 

Nevertheless, development of obstetric medicine began with traditional practice 
observations and the behavior of so-treated parturient. Those traditional wisdoms were 
described, systematized and enhanced with assertiveness and many achievements of Science 
had positive impact on the prevention of death of mothers and fetus. 

Silvéria highlights the importance of scientific advances in obstetrics but draws the attention 
to a gender issue: they were predominately led by male references that failed to incorporate 
women – notwithstanding the fact that they were the raw material of that wisdom, as the “first 
obstetrics professionals in the history of medicine”.

And she also underlines the emphasis assigned to risk situations and pregnancy pathologies 
requiring medicalization and technologies, to the detriment of humanized childbirth. She 
expounds, citing a study conducted by the World Health Organization – WHO during the 
nineteen-sixties and seventies in various parts of the world, with different population groups.

 “The study found that risk for pregnant women usually ranges between 8% and 15%. No 
matter they are starving women in Ethiopia or schooled women in large urban centers around 
the world. This means that only that percentage of pregnancies need specialized technologies 
– which led to the disqualifying of humanized care practices addressing a more natural 
physiological process, so well represented by the traditional midwives”.

Dona Geralda – a cura pelas folhas e guias espirituais
Dona Geralda aprendeu com a mãe: “Ela me ensinou as rezas todas de 

‘benzê’. E quando ela se foi, fiquei no lugar dela, benzendo, até hoje”. Maria 
Geralda Moreira nasceu em Sete Lagoas, MG, há 79 anos. Mas foi só aos 
26 que se convenceu de sua missão: de benzedeira e médium, ajudando as 
pessoas. “Minhas irmãs ‘desenvolveu’ primeiro. Eu não gostava muito, mas 
depois que o guia desceu, já não tinha jeito, não”.

São tantas as formas de benzer, nesse rico sincretismo para desejar o bem. 
Dona Geralda prefere duas: “Com as folhas, você fala as palavras; mas, lá 
dentro, é mais forte: o guia desce, já lhe benze e fala coisas que nem fico sabendo”. 
São diversas entidades, seus guias espirituais: os pretos velhos; Iemanjá; anjo 
Rafael – o anjo da saúde, a quem ela acende a vela azul; os mentores que curam 
no espaço – Bezerra de Menezes, Fritz, Manuel, Marcos Paulino.  

O poder das orações
Dona Geralda ensina uma das mais frequentes orações que usa com 

crianças: “Pelo poder de Deus onipotente, o mal desconhecido, o mal visto, 
o mal intencionado sai dessa criatura como caiu o poderosíssimo sangue de 
nosso senhor Jesus Cristo. Quando te botaram o mau olhado, eu peço a Deus 
que tira, com os poderes dele e da Virgem Maria. Eu te benzo, mas quem vai 
te ‘curá’ é Deus”.

Rainha do Congo
A religiosidade da benzedeira também se expressa na “Guarda de Congo” 

– festa popular de forte tradição na região de Sete Lagoas. “A guarda são os 
dançantes que batem as caixas e dançam pra Nossa Senhora do Rosário, na 
procissão com os andores dela. É muito bonito, todo mundo gosta”.

Aos sete anos, Dona Geralda já carregava a bandeira da guarda. 
Hoje, é a rainha da festa, junto com seu filho, o rei – herança familiar 
transmitida pelas gerações.

Congo, Congado ou Congada
Congo ou Congada é uma manifestação folclórica e religiosa, que une a 

espiritualidade dos negros escravos que chegaram ao Brasil no período colonial com as 
expressões católicas – como Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.

Dona Laura - aprendendo de si mesma
Há mais de 50 anos vivendo em Sete Lagoas, MG, Dona Laura nasceu em 

região divisa entre os estados de Minas Gerais e Bahia. Benzedeira, 81 anos, 
Laura do Nascimento Silva tem 14 filhos, todos nascidos de parto normal, 
em casa – alguns com parteira, outros sem: “Na hora de ‘nascê’ tem que 
‘nascê’, vou ‘esperá’ parteira? Deus é que olha, Nossa Senhora é divina... 
quando a parteira chega é só cortá o umbigo e pronto”. 

A rezar e a benzer, ela aprendeu sozinha. Desde pequena – sete ou oito anos, 
quieta e reservada – já acompanhava as rezas e missas, e foi “pegando gosto”: 
“Ninguém me ‘ensinô’. Minha pesquisa é essa, aprendi do livro de ‘si’. É uma 
lição pra ‘qualqué’ um: se você ‘tivé’ vocação de ‘benzê’, assim tem que ‘sê’...”

Nossa Senhora passa na frente
Dona Laura reza quatro terços por dia: às 5h da manhã, ao meio dia, 

outro às 15h e mais um às 18h. “Com isso eu sigo meu dia, sigo meus filhos 
e outros filhos meu que precisa. A pessoa que reza tá protegida: dorme e 
levanta tranquilo; chega um filho de Deus, você sabe ‘conversá’ com ele.... 
Nossa Senhora sempre passando na frente. Mas depende da pessoa que chega, 
é a oração que vem”. 

Limpando a casa e tudo o mais
“A casa não limpa só com vassoura ou água: tem que ‘limpá’ com 

oração”. E continua: “O povo não acredita nos antigos, mas os antigos tá 
vivendo e os novos tá indo”.

Quebrante, mau olhado, problema na cabeça, espinhela caída.... “Ihh, 
minha filha, aparece de tudo aqui. O que eu já cortei foi esse negócio de 
‘volta fulano pra mim’. Não aprendi isso, não; aprendi foi a ‘benzê’, a 
‘tirá‘ a dor”. E os inimigos? O remédio é o mesmo: “Se você ‘rezá’ pra 
pessoa, ela liberta daquele caminho e vem até pedir perdão. A gente perdoa na 
Terra, mas Jesus é o maior que perdoa. Tem que ‘pensá’ no que fala, pra não 
‘arrependê’. Se for pra ‘falá’ coisa ruim, é melhor ‘ficá’ quietinho”.

Espinhela caída
Também conhecida por lumbago, espinhela caída é a forma popular de se referir 

a um problema de saúde, identificado por forte dor na boca do estômago, nas costas e 
pernas, assim como cansaço anormal durante esforço físico.Maria Geralda Moreira, Dona Geralda, rezadeira de Sete Lagoas

Dona Laura, benzedeira de Sete Lagoas
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Vivemos num universo feminino. Totalmente feminino: a terra, a 
água, a mata, as nuvens, a noite, a luz, a lua... as estrelas. Deslumbra-nos 
entender que o cosmos conhecia a ordem, enquanto o mundo era o caos, 
a desordem feita de paz e guerra, de vida e morte. Quando mais se buscava 
por aqui – e, quase sempre, inutilmente – tudo já estava organizado por 
lá. Os orientais sempre souberam disso: “Maktub, está escrito nas estrelas”.

Maktub, palavra árabe, nada mais é do que um sinônimo de 
“destino”, porque expressa alguma coisa que estava predestinada 
ou um acontecimento  já “escrito nas estrelas”. Neste caso, apesar 
de possuirmos o livre arbítrio, as coisas que acontecem já 
estavam destinadas a acontecer. 

ESTAVA ESCRITO NAS ESTRELAS

Foi uma estrela, a de Belém, a anunciadora da vinda do bebê 
sagrado. Foi uma estrela, luz da Anunciação, que engravidou 
Maria. Teria sido para lembrar-nos, sempre, que somos “poeira 
de estrelas”? E, então, descobrir a maravilha e o mistério do “tu és 
pó e ao pó voltarás”? E quantos segredos ainda mais profundos 
em torno de tudo isso? Antes de sermos estrelas no firmamento, 
fomos humanas no mundo.

Não existe, pois, morte, fim. Basta surgir para se tornar eterno, 
numa também eterna transformação. Estrelas brilham até mesmo 
quando se apagam, encantando os céus. Bem o dissera, pressentindo, 
Guimarães Rosa: “A gente não morre. Fica encantado”. 

 

 

Caso do acaso
Bem marcado em cartas de tarot

Meu amor, esse amor
De cartas claras sobre a mesa

É assim
Signo do destino

Que surpresa ele nos preparou
Meu amor, nosso amor

Estava escrito nas estrelas
Tava, sim 

TETÊ ESPÍNDOLA 
(Escrito nas Estrelas, composição de

Arnaldo Black e Carlos Rennó)

Estrelas, pois, somos nós, lá; pessoas são estrelas, aqui. Quem 
já sabia disso foi o índio Jaci, gerador de luzes, que procurava 
donzelas especiais, beijava-as e lhes deixava o sopro através do 
qual elas se tornariam estrelas. 

Há, pois, estrelas também aqui. Começam aqui. Não importa 
se, inicialmente, brilham para incomodar, se para iluminar, se 
para criar sombras. Cada estrela é preparada para aquilo que irá 
fazer. Está escrito nelas, também para elas. Há uma estrela para 
cada coisa que existe. Para cada flor, para cada planta, para cada 
bicho, para cada ser humano. É o feminino colocando ordem no 
caos. Estrelas são mulheres; homens, astros. E, assim, também nos 
espaços, astros e estrelas, machos e fêmeas, tentam a harmonia, 
mas entre confrontos. Por isso, nas constelações, ainda não há o 
paraíso. Mas já existe um oásis, uma pausa de eternidade para 
refletir, transformar-se, meditar, render graças. Ou pedir perdão. 

Transformadas em estrelas, mulheres criam, nos espaços, uma 
orquestra que não desafina. Pois, tendo aprendido o respeito e a 
convivência, compõem uma sinfonia na qual os diferentes fazem, 
de suas diferenças, dons para executarem a mesma música. Quem, 
aqui embaixo, poderia imaginar uma vivência harmônica entre 
a doce e suave Clara – de Francisco de Assis – com a alucinada 
Salomé, de Herodíade? Há, pois estava escrito, Maktub. 

Constelação
Constelação, substantivo feminino. Na astronomia moderna, 

uma constelação é uma área definida da esfera celeste. Essas 
áreas são agrupadas em torno de asterismos, padrões formados 
por estrelas importantes, aparentemente próximas umas das 
outras no céu noturno terrestre, tais como são vistas da terra, e 
que, ligadas por linhas imaginárias, formam diferentes figuras e 
se distinguem por nomes especiais.

Constelação, grupo de pessoas brilhantes, notáveis, famosas. De um 
modo geral, o termo é utilizado para referenciar o mundo das artes, tanto 
do sexo feminino como o masculino (músicos, pintores, atores e atrizes...)

Hoje, psicólogos e demais especialistas da área criticam os adultos 
que encontram dificuldade para lidar com a morte, criando historinhas 
mirabolantes para amenizar as possíveis dores de seus filhos. “Virou 
uma estrela” é o caso mais comum entre tantas explicações para a 
morte, seguidos de “foi morar no céu”, “viajou para longe”...

Errado ou não... é muito bom (e consolável) acreditarmos que 
quem a gente ama não morre. Até aquele animalzinho querido, que 
tanta alegria nos proporcionou, não morreu: apenas virou estrela. 
Foi assim com Lassie e com Rin Tin Tin (duas verdadeiras estrelas do 
cinema, com sucesso mundial), só para ficarmos em dois exemplos.

E as notáveis?
Ao longo da história, muitas personalidades tiveram amplo 

destaque, tanto homens como mulheres. Há, no entanto, 
que se destacar que as mulheres desempenharam papéis 
preponderantes, com significados muito mais forte que os 
homens, em âmbitos como a gestão de um império ou um 
comando militar, em vários momentos históricos.

Desde as remotas civilizações, a figura da mulher é encarada 
com fascínio e temor, como são os casos de Eva, que induziu 
Adão, o primeiro homem, ao pecado, ou de Helena de Tróia, cuja 
beleza foi estopim de uma guerra.

Ao mesmo tempo, podemos destacar figuras femininas 
decisivas, como o de Rainha de Sabá, uma das mais poderosas 
da Arábia; de Hatshepsut, primeira faraó, mulher; de Roxane, 
princesa persa que se tornou cônjuge de Alexandre Magno, 
da Macedônia; e de Cleópatra, talvez, a mais famosa de todas, 
conselheira política e amorosa de dois generais de Roma, Júlio 
César e Marco Antônio.

Na Idade Média, abrimos espaço para Isabel de Castela, 
responsável pela Unificação da Espanha, ao lado do marido 
Fernando de Aragão, expulsando os mouros da Península Ibérica; 
para Inês de Castro, perseguida e morta pelo rei D. Afonso IV, em 
Portugal. No período medieval, a mulher de maior vulto foi Joana 
D´Arc, que chefiou tropas do exército francês na Guerra dos Cem 
Anos, mas acabou sendo perseguida e morta, acusada de heresia.

Na Era Moderna, muitas foram destaques: Rainha Victoria, Rainha 
Elisabeth II e Margareth Thatcher (Inglaterra), Santa Teresa de Ávila 
(Espanha), Catarina, a Grande (Rússia), entre outras. No Brasil, não 
há como deixar de destacar Princesa Leopoldina (austríaca e esposa 
de D. Pedro I), que usou seus atributos de chefe interina do governo 
para assinar o decreto da Independência, declarando o Brasil 
separado de Portugal, no dia 2 de setembro de 1822) e Princesa 
Isabel, responsável pela abolição da escravatura, em 1888.
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its WrittEn on thE stars
We live in a female universe. A fully female one: earth, water, woods, clouds, night, 

light, the Moon… the stars. It dazzles us understanding that the cosmos knew order while 
in the world there was but chaos, disorder made of peace and war, life and death. The more 
it was sought here – and almost always to no avail – over there everything was already 
organized. Orientals always knew it: “Maktub, it is written on the stars”.

Maktub, an Arabic word, is no more than a synonym of “destiny”, since it 
expresses something that was predestined, or a happening that was already “written 
on the stars”. Therefore, notwithstanding our free-will, everything that takes place 
already was fated to happen. 

A star, of Bethlehem, heralded the coming of the holy baby. A star, the light of 
Annunciation, made Mary pregnant. Would it be to remind us, always, that we are 
“stardust”? And then, to discover the wonder and mystery of “you are dust and to dust 
you shall return”?  And how many, even deeper secrets around all that? Before being stars 
in the firmament, we were human beings in the world.

Thus, there is no death, no end. It’s enough arising to become eternal, in an also eternal 
transformation. Stars shine even when they go out, enthralling the heavens. Guimarães 
Rosa, sensing it, said: “We don’t die. We become charmed”. 

Therefore, we are stars there; and people are stars, here. It was already known by Jaci 
the Indian, generator of lights, who searched for special maidens, kissed them and left them 
with the exhalation that would turn them into stars. 

Thus, there are stars here, too. They begin here. It doesn’t matter if at first they shine 
to bother, to illuminate or to cast shadows. Every star is set up for what it’s going to do. 
It’s written on them, also for them. There is a star for everything existing. For every flower, 
every plant, every animal, every human being. It’s the female imposing order on chaos. Stars 
are women; men, celestial bodies. So, also in space, male and female stars try for harmony, 
albeit among confrontations. That’s why in constellations there is no Paradise yet. However, 
there is an oasis already, a pause in eternity for pondering, changing, meditating, thanking. 
Or to ask for forgiveness. 

Changed into stars, women create in space an orchestra that’s never out of tune. Having 
learned respect and coexistence, they compose a symphony where the different turn their 
differences into endowments, gifts for playing the same music. Who, down here, could 
conceive a harmonic coexistence between sweet and gentle Clara – in Saint Francis of Assisi 
– and hallucinated Salome, in Hérodiade? However, it exists, for it was written, Maktub.

Constellation
Constellation, a feminine noun. In modern astronomy, a constellation is a set area 

in the celestial sphere. Those areas are grouped around asterisms, patterns made up 
of important stars apparently close to each other in the terrestrial night sky, as they 
are seen from the Earth; linked by imaginary lines, they make up different figures 
recognized by special names.

Constellation, a group of brilliant, noteworthy, famous people. By and large, 
the word is used to reference the world of Arts, both female and male (musicians, 
painters, actors and actresses...)

Today, psychologists and other specialist in that field criticize adults who find it hard 
to deal with death, engendering tall tales to lessen possible pains for their children. “Became 
a star” is the commonest case among so many explanations for death, followed by “gone 
to live in heaven”, “travelled far away”, and so on.

Wrong or not... it’s very nice (and comforting) to believe that people we love don’t die. 
Even that dear little pet that gave us so much joy, it didn’t die: it just turned into a little 
star. It happened so with Lassie and Rin Tin Tin (two true movie stars, famous worldwide), 
to cite just two examples.

And the remarkable ones?
Throughout history, many personalities have reached great prominence, both men and 

women. However, it should be pointed out that in several historical moments women had 
preponderant roles, much more meaningful than men, in purviews such as the management 
of an empire or a military command.

Since the most ancient civilizations, female figure is regarded with fascination and 
terror, as is the case with Eve, who induced Adam into sin, or Helen of Troy, whose beauty 
triggered off a war.

At the same time, we can highlight decisive female figures, as for example the Queen of 
Sheba, one of the most powerful ever in Arabia; Hatshepsut, first woman Pharaoh; Roxane, 
Persian princess who became wife of Alexander Magnus of Macedonia; and Cleopatra, 
perhaps the most famous of all, amorous and political adviser to two Roman generals, 
Julius Caesar and Marcus Antonius.

In the Middle Age we open space to Isabel of Castilla, responsible for the Unification of 
Spain with her husband Fernand of Aragon, expelling the moors from the Iberic Peninsula; 
to Ines de Castro, persecuted and killed by Don Afonso IV in Portugal. In the Medieval 
Period, the greatest woman figure was Joan of Arc, who led the French Army troops in the 
Hundred Year War but ended up persecuted and killed, charged of heresy.

In the Modern Age many were outstanding: Queen Victoria, Queen Elizabeth, Queen 
Elizabeth II and Margaret Thatcher (England), Saint Therese of Avila (Spain), Catherine 
the Great (Russia) and others. In Brazil there is no way of ignoring Princess Leopardine 
(Austrian wife of Dom Peter I, who used her power as Acting Government Head to sign the 
Decree of Independence, declaring Brazil separated from Portugal on September 2, 1822) 
and Princess Isabel, responsible for the Abolition of Slavery in l888.

Cleópatra era negra
Cleópatra (69 a.C. a 30 a.C.), mulher que encantou e influenciou os destinos 

dos imperadores romanos Júlio César, Marco Antônio e Otávio Augusto, e 
imortalizada nas telas do cinema pelas atrizes Elizabeth Taylor, Sophia Loren e 
Rhonda Fleming, entre outras, era de origem africana, de cor negra. 

O fato foi revelado recentemente por pesquisadores da Academia Austríaca 
de Ciências, a partir da análise de um crânio e demais partes do esqueleto de 
uma mulher que, estima-se, viveu há cerca de dois mil anos na Turquia. 
Existem duas fortes relevâncias arqueológicas e históricas desse estudo festejado 
pela comunidade científica. A primeira diz respeito ao fato de que essa ossada 
localizada numa tumba em Éfeso foi identificada como sendo de Arsinoe, irmã da 
lendária e sedutora Cleópatra. A segunda é que a descoberta põe um ponto final 
num dos mais instigantes mistérios: qual é a origem de Cleópatra? Pois bem, 
a partir das conclusões tiradas sobre Arsinoe, os pesquisadores agora afirmam 
que Cleópatra era africana – precisamente, do norte da África. Coordenador do 
estudo, o cientista austríaco Hilke Thuer qualificou a descoberta como uma das 
mais significativas dos últimos tempos: “Finalmente temos novas informações 
sobre a família de Cleópatra e seus ascendentes”.

Vida longa à Rainha
A rainha Elisabeth II se tornou a 

soberana que ocupou o trono real britânico 
por mais tempo, superando o feito de sua 
tataravó, a rainha Victoria, que foi dona 
do título por exatos 63 anos e 216 dias. 
Com 91 anos (completados em 21 de 
abril de 2016), Elisabeth reina desde 6 de 
fevereiro de 1952 até hoje. Embora seja 
conhecida como Rainha da Inglaterra, ela 
é muito mais do que isso, ela é a Rainha do 
Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Irlanda 
do Norte e País de Gales) e de quinze 
outros estados independentes conhecidos 
como Reinos da Comunidade de Nações, 
além de chefe da Commonwealth formada 
por 53 estados. É também a primeira e 
única monarca nonagenária da história 
da realeza britânica; a Governadora 
Suprema da Igreja da Inglaterra e, em 
alguns de seus reinos, possui o título de 
Defensora da Fé.

Interpretada por atrizes brancas no cinema, Cleópatra, a última rainha do Egito, não 
tinha traços europeus, mas sim de negros do norte da África. 

Rhonda Fleming, Cleópatra (1953) Elizabeth Taylor, Cleópatra (1963)Elisabeth II, a rainha mais longeva da história

Hatshepsut, primeira faraó

Princesa Leopoldina e filhos

Princesa Isabel, abolição da escravatura (1888) Joana D’Arc (Gharly): líder dos movimentos libertatórios do mundo
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Três Marias é o nome popular dado a um asterismo de três 
estrelas brilhantes, em linha reta, e igualmente espaçadas, que 
formam o cinturão da constelação de Orion. 

E qual seria a razão para essa denominação? Alguns referem-se a 
três mulheres que visitaram o túmulo de Jesus após a crucificação. 
Essa descrição está conforme alguns textos dos evangelhos 
canônicos (notadamente Marcos 16:1-8) com os nomes Maria de 
Cleofas, Maria Madalena e Maria Salomé. 

As três estrelas tidas como Três Marias, na verdade se chamam 
Mintaka, Alnilam, Alnitak, também conhecidas como Três Irmãs, 
Três Reis Magos, Cajado, Cinto de Orion e Ararapari. São facilmente 

AS TRÊS MIL MARIAS

identificadas no céu e um importante ponto de referência para se 
localizar diversas estrelas e constelações.

Foi um homem, um astro, Shakespeare, quem disse haver mais 
mistérios, entre o céu e a terra, do que a vã filosofia dos homens 
possa imaginar. Não foi?

Então, sem medo de ganhar verrugas nos dedos, olhe para o 
céu e aponte seu dedo para uma estrela. Feito isso, viaje pela sua 
imaginação e tente desvendá-la. Quem será aquela estrelinha 
brilhante que vive ‘sorrindo’ para você? Algum ente querido, já 
falecido, ou alguma grande estrela, que brilhou em vida e que 
continua a brilhar lá no alto do céu? 

 

 

Ave, Maria, gratia plena
Dominus tecum, 

benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae. Amen 

AVE MARIA 
(Oração, versão Católico Romana 

pós-Tridentina, em latim)

Seria Maria, mãe de Jesus, que exerceu e ainda exerce uma 
enorme influência sobre milhões de pessoas, ou simplesmente a 
controversa Maria Madalena, que teve papel de destaque entre 
os seguidores de Jesus Cristo?

A verdade é que muitas Marias brilham na terra e no céu, 
revezando-se diuturnamente. Elas não são sempre as mesmas, pois 
é proibido, às estrelas, o egoísmo, o individualismo. Observando-as, 
atentamente, podemos deparar-nos com Mary Stuart, a Católica, 
rainha da Escócia, herdeira do trono da Inglaterra, uma história 
terrível de ódio e de poder, concluída com a sua condenação à 
morte; com a rainha Maria de Portugal, a Louca, a Piedosa, primeira 
mulher a assumir o trono daquele reino, com intensas realizações 
culturais, mãe de D. João VI; e com Maria Antonietta, rainha de 
França, que, com sua família, foi destronada e assassinada pela 
Revolução Francesa. 

A imaginação pode nos levar também até Mary Shelley, a notável 
escritora que, literariamente, criou o Frankenstein, antecipando o 
homem-monstro que haveria de surgir; a Maria Montessori, a italiana 

cientista, pedagoga, criadora de revolucionário e ainda atual método 
de educação infantil que leva seu nome; a polonesa Marie Curie, para 
quem o mundo se curva, mulher que iluminou todas as coisas com 
suas descobertas na Física e na Química. Que outra estrela, além de 
Madame Curie, tem dois prêmios Nobel em ciências diferentes?

É incrível o que podemos confirmar, através das estrelas. 
Mulheres não apenas semeadoras de cultura, mas transformadoras, 
construtoras do mundo! São pessoas e são estrelas, tanto lá 
como aqui, tanto ontem como hoje. Estrelas humanas, estrelas 
ascendentes, estrelas cadentes também. E Maria Bethânia – uma 
das deusas da música brasileira – ainda aqui, também já está lá. 
E Maria Callas, soprano grego, a maior celebridade do século 20, 
a mais completa cantora de todos os tempos. E Maria Felix, atriz 
mexicana, de beleza insuperável. E Maria da Penha, a brasileira 
que aos céus já chegou ainda em vida, pela lei que leva seu 
nome, em defesa da mulher impunemente agredida, espancada. 
E, com uma sombra de amargura ainda no rosto, a pintora Maria 
Izquierdo, esmagada moralmente por pintores concorrentes, 
cujo desabafo permanece válido ainda agora: “É um delito ser 
mulher e ter talento”. E, brilhando como a iluminar a história, Maria 
Esther Bueno, heroica tenista campeã do mundo nas décadas de 
1950/60; Maria Lenk, principal nadadora brasileira, tendo sido 
única mulher do país a ser introduzida no Swimming Hall of Fame, 
em Fort Lauderdale, Flórida; Maria Quitéria, primeira mulher a 
entrar em combate pela Independência do Brasil, no início do 
século 19; Maria Felipa, heroína negra da independência da 
Bahia e, por conseguinte, do Brasil... Um tesouro humano.

E as Marias ocultas? Aquelas que preferiram (ou preferem) não serem 
chamadas de Maria, mas que carregaram (ou carregam) o nome em 
suas certidões de nascimento, como Anita Garibaldi, companheira do 
revolucionário Giuseppe Garibaldi, que entrou para a história como 
‘Heroína dos Dois Mundos’ (que na verdade chamava-se Ana Maria de Jesus 
Ribeiro), Tônia Carrero (Maria Antonietta) e Sarita Montiel (Maria Antonia).

Várias musas da música, do cinema, teatro e TV também se 
escondem por trás do nome Maria: Ivete Sangalo, Gretchen, Xuxa, 
Suzana Vieira, Cláudia Raia, Natália do Valle, Glória Pires, Glória 
Perez, Carolina Ferraz, entre tantas outras ‘Marias’, famosas e 
anônimas. Torna-se impossível relacioná-las em tão pouco espaço.Madonna (1437), Andrea di Giusto Manzini - Galleria Accademia de Firenze
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thE thrEE thousand marys
Three Marys is the common name given to an asterism with three bright stars, 

arranged in line astern and equally spaced, making up the Orion Constellation belt. 
And what would be the reason for that denomination? Some refer to three women 

who visited Jesus` tomb after his crucifixion. That description is in line with some 
texts in the Canonical Gospels (notably Marcus 16:1-8), citing the names of Mary of 
Cleophas, Mary Magdalene and Mary Salome. 

Actually, the three stars known as Three Marys are called Mintaka, Alnilam and 
Alnitak, also known as Three Sisters, Three Wise Men, Orion’s Club, Orion’s Belt and 
Ararapari. They are easily identified on the sky and are key point of reference for 
localizing several stars and constellations.

Shakespeare, a man, a star, said that there are more things in heaven and earth 
than can be dreamt of by man’s vain philosophy. Didn’t he?

So, without fearing getting warts on your fingers, look up to the sky and point a 
finger at a star. That done, voyage with your imagination and try to unveil it. Who 
is that little bright star “smiling” at you all the time? An already deceased beloved 
one, or some big star who shone during life and still does so up there on the sky?  

Could it be Mary, Jesus’s mother, who exercised, and still does, a huge influence 
on millions of people, or just Mary Magdalene, the prostitute who had a prominent 
role among Jesus Christ’s followers?

Truth is that many Marys shine on Earth and Sky, taking turns every day. They are 
not always the same, since stars are forbidden selfishness, individualism.  Watching 
them carefully, we might come across Mary Stuart, the Catholic, Queen of Scotland, 
heir of the English Throne, a terrible story of hatred and power ended with her 
sentencing to death; with Queen Mary of Portugal, the Mad, the Pious, first woman 
to take over the throne of that Kingdom, patron of huge cultural achievements and 
mother of Don John VI; and Mary Antonietta, Queen of France, who alongside with 
her family, was dethroned and murdered by the French Revolution. 

Imagination also can take us to Mary Shelley, the remarkable writer who, literarily, 
created Frankenstein, foreseeing the monster-man about to arise; Maria Montessori, 
Italian scientist, pedagogue, creator of the revolutionary and still up-to-date children’s 
education method named after her; Polish Marie Curie, to whom the world bows, a 
woman who illuminates all things with her findings in Physics and Chemistry. Which 
star has two Nobel Prizes for different sciences?

It’s incredible what we can validate through the stars. Women are not only sowers 
of culture, they are transformers, builders of the world! They are people and they are 
stars, both there and here, both yesterday and today. Human stars, rising stars, shooting 
stars also. Maria Bethânia – one of the goddesses of Brazilian music – is still here, but 
already there, too. Maria Callas, Greek soprano, the greatest celebrity of the 20th Century, 
the most complete singer of all times. Maria Felix, Mexican actress with an unmatched 
beauty. Maria da Penha, the Brazilian woman who reached the skies still in life, due to 
the Act named after her in defense of women unpunishably assaulted, beaten up. And 
with a shadow of bitterness still on her face, painter Maria Izquierdo, morally crushed 
by competing male painters, whose outburst is still valid today: “It’s an offence being 
a woman and having talent”. And shining, as if to illuminate History, Maria Esther 
Bueno, heroic tennis World Champion in the 1950/60 decades; Maria Lenk, greatest 
Brazilian swimmer, only woman in the country to be inducted into the Swimming Hall 
of Fam in Fort Lauderdale, Florida; Maria Quitéria, first woman to enter combat for 
the Independence of Brazil, in the beginning of the 19th Century; Maria Felipa, black 
heroine of the Independence of Bahia, therefore of Brazil... A human treasure.

And the hidden Marys? Those who preferred (or prefer) not being called Mary 
but carried (or carry) the name on their birth certificates, such as Anita Garibaldi, 
companion of revolutionary Giuseppe Garibaldi, who entered History as the “Heroine 
of Two Worlds” (whose actual name was Ana Maria de Jesus Ribeiro), Tônia Carrero 
(Maria Antonietta) and Sarita Montiel (Maria Antonia).

However, not only she. Several muses of music, movies, theater and TV also hide 
behind the Maria name: Ivete Sangalo, Gretchen, Xuxa, Suzana Vieira, Cláudia Raia, 
Natália do Valle, Glória Pires, Carolina Ferraz, among so many other “Marys”, famous 
and anonymous. It’s almost impossible listing them in so short a space.

FLOR, SINÔNIMO DE MULHER 
Em todas as culturas e ao longo da jornada dos humanos, a flor faz parte ativa do 

cotidiano. Desde o nascimento (quando, geralmente, se presenteia a mãe com flores); em 
cada aniversário (quem não fica feliz ao recebê-las nesta data?) e até mesmo no dia da 
morte (quando o caixão é todo ornamentado com flores, provavelmente para amenizar as 
dores de quem fica). É, também, um dos frutos da natureza que mais se identifica com a 
mulher. E com o belo, com o mágico, com o divino. Ainda hoje, para se demonstrar carinho 
e amor, chama-se a mulher de flor, “minha flor”. E isso se estende a tudo o que encanta. 

Na compreensão filosófica de o homem ser o elemento ativo e a mulher, o receptivo, 
a flor revela a sua receptividade, por exemplo, quando o seu cálice recebe o orvalho, a 
chuva, os raios de luz. Como a flor, a mulher recebe e se dá por inteiro, sem buscar trocas 
ou recompensas. A flor existe para embelezar e colorir a vida humana. Em sua aparente 
fragilidade – cedendo pétalas à violência dos temporais para renascer algum tempo depois 
– a flor tem espaços por assim dizer sagrados em quase todas as civilizações. Na China, a 
flor está ligada à mudança das estações, como se tais alterações femininas acompanhassem 
os próprios ciclos da Lua. Assim, é a magnólia que representa a primavera; o lótus e a 
peônia, o verão; o crisântemo, o outono. E o inverno, pela ameixeira e o bambu. 

E a flor de lis –  a flor da luz – que está no brasão de inúmeras cidades, tais como 
Paris, Florença, Bordeaux, Lille, também na Escócia e na Finlândia. Na Ásia, é, a de 
lótus, a flor simbólica. E, no Ocidente, a rosa, com sua beleza, seu perfume, sua forma 
sedutora. Conhecida como a rainha das flores, a rosa tem um significado místico que se 
manifesta, também, em toda a iconografia cristã. Mesmo entre os romanos, a rosa tinha 
representação espiritual. Plínio, o Velho, comparara o surgimento de um cometa a uma 
rosa, o “cometa rosa”. Justamente a partir do conhecimento do universo, surgiram os 
“rosa-cruzes”, cuja filosofia pode surpreender com sua magia. A rosa, pois, identifica-se 
com as estrelas e com a terra. Na língua latina, o orvalho é denominado “ros”. 

E a mulher, para o homem, é, também, isso: a flor. Com beleza, com doçura, com 
perfume. E com espinhos... A flor tem tanta significação na vida humana que, para 
demonstrar amor e respeito, tornou-se nome próprio da mulher, como se ambas 
comungassem entre si. E, então, surgiram as Margaridas, as Rosas, as Floribelas, as 
Florindas, as Flores de Lis, as Magnólias, as Hortênsias, as Gardênias – mulheres 
recendendo a flores. Ou flores recendendo a mulheres?

Madonna con Bambino (1430), Lippo D’Andrea - Galleria Accademia de Firenze
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Inovação é a ação ou o ato de inovar, de renovar, de modificar antigos 
costumes, manias, legislações, processos... ou de criar uma novidade.

O ato de inovar significa a necessidade de criar caminhos ou 
estratégias diferentes, aos habituais meios, para atingir determinado 
objetivo. A ideia de inovação, no entanto, não deve ficar fadada 
apenas à invenção de produtos, serviços ou tecnologias, mas 
também ao valor ou conceito de determinada coisa, como o modo 
de organizar uma casa ou uma empresa, por exemplo.

Atualmente, a inovação pode ser considerada um sinônimo 
de adaptação e, para que as empresas possam obter resultados e 
continuar firmes e sólidas no mercado empresarial, as inovações 
são essenciais para que possam se moldar às mudanças que 
acontecem nas estruturas sociais e econômicas. 

MULHERES INOVADORAS

Entre todos os modelos e tipos, as inovações tecnológicas 
– processo de adaptação, mudança e evolução da atual 
tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o trabalho 
das pessoas – estão presentes desde os primórdios da 
humanidade, com o melhoramento e adequação de 
ferramentas, armas e utensílios que simplificam o dia a dia 
do ser humano.

Sem sabermos, muitos dos utensílios e tecnologias que 
ajudam a salvar vidas ou que usamos todos os dias foram 
imaginados pelas mentes criativas de mulheres inventoras. 
Muitos apetrechos úteis nasceram a partir de ideias de 
engenheiras, cientistas e outras mulheres motivadas a 
facilitar a rotina das pessoas.

 

 

É necessário se espantar,
se indignar e se contagiar

Só assim é possível
mudar a realidade

NISE DA SILVEIRA 
(médica e psiquiatra brasileira)
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O pioneirismo da mulher, no campo das invenções, teve início entre 
355 e 415 d.C., com as criações do hidrômetro, instrumento que mede 
o volume de água e é usado até hoje, e o astrolábio plano, dispositivo 
usado não apenas para estudar a astronomia, mas também para fazer 
cálculos de navegação, inventados pela egípcia Hipátia de Alexandria, 
primeira filósofa, astrônoma e matemática da história.

Nascida em 1779 na cidade de Hardwick, Massachusetts (EUA), 
Tabitha Babbitt é creditada por inventar a primeira serra circular, 
que permitia cortar madeira muito mais rápido do que o método 
tradicional, utilizando uma máquina movida à água de um 
moinho para criar o movimento. A invenção, de 1813, não foi 
patenteada pela americana, e acabou sendo registrada três anos 
depois por dois franceses que tiveram acesso aos documentos.

Invenções úteis
Na era contemporânea, invenções das mais variadas provocam 

profundas transformações na organização da sociedade, como o 
sistema de aquecimento de automóveis, inventado pelo engenheira 
mecânica Margaret Wilcox, em 1893; a seringa para aplicação de 
substâncias por meio de um pistão, criada por Letitia Mumford 
Geer, em 1899, facilitando bastante a vida dos profissionais de 
saúde; o limpador de para-brisa – sistema automático para limpar 
o vidro dianteiro do carro em dias de chuva ou neve, ativadas por 
dentro do veículo – criado em 1903 pela norte-americana Mary 
Anderson; e a geladeira elétrica, invenção de Florence Parpat, em 
1914, aprimorando os modelos anteriores e deixando obsoletas as 
máquinas de fazer gelado, também criada por uma mulher, Nancy 
Johnson, em 1843, nos Estados Unidos.

A facilidade em criar utensílios e aparelhos úteis ao dia a dia do 
lar foi um ponto forte das mulheres inovadoras: em 1885, Sarah 
E. Goode foi a primeira mulher afro-americana a receber uma 
patente nos Estados, ao inventar a cama dobrável (resolvendo 
o problema de falta de espaço em pequenos ambientes); a 
primeira máquina de lavar louças automática, patenteada em 
1886, foi desenvolvida pela americana Josephine Cochran, que 
apresentou sua invenção na Feira Mundial de Chicago, em 1893;  
e a tábua de passar roupas foi criada por Sarah Boone, em 1892.

Em busca de praticidade, a mulher também inventou o filtro de café 
(por Mellita Bentz, em junho de 1908, na Alemanha); a fralda descartável 

(por Marion Donovan, também responsável pela substituição de 
alfinetes, perigosos para as crianças, por lacres de plástico, em 1951, 
Estados Unidos); a lixeira com pedal (por Lillian Gilbreth, engenheira 
industrial, também conhecida por aperfeiçoar invenções com 
pequenos ajustes, projetando as prateleiras posicionadas nas portas 
da geladeira e melhorando o abridor de latas elétrico).

Especialistas em segurança
Na área de segurança, a mulher é a responsável pela criação do 

Flare de Coston, um dispositivo para sinalização no mar (sistema 
pirotécnico de sinal noturno e código, lançado por Martha Jane 
Coston, em 1859, nos Estados Unidos); do bote salva-vidas, à 
prova de fogo e compacto, concebido por Maria Beasley, em 
1884, e que impediu centenas de mortes em um dos acidentes de 
navios mais trágicos da história, o naufrágio do Titanic, em 1912; 
a saída de incêndio (tradicionais escadas, posicionadas ao lado 
de prédios com uma estrutura de grades), inventada por Anna 
Conelly, em 1887; e o sistema de monitoramento doméstico 
(circuito fechado de televisão), desenvolvido pela afro-americana 
Marie Van Brittan Brown, em 1969.

Filha de imigrantes poloneses, a química americana Stephanie 
Kwolek foi responsável por criar, em 1966, uma família de 
fibras sintéticas ultrarresistentes, mas que também eram 
bastante maleáveis. A tecnologia, batizada de “Kevlar”, foi 
aplicada em aviões, pneus, barcos e até raquetes de tênis, 
ficando, porém, mais conhecida pelo uso em coletes à prova 
de balas. É aplicada, também, em cintos de segurança, linhas 
de pesca e até em aparelhos celulares.

A norte-americana Katharine Burr Blodgett, primeira 
mulher a obter um Ph.D em física pela Universidade de 
Cambridge, na Inglaterra, revolucionou a ciência e o cinema 
ao criar o ‘vidro invisível’, utilizado em 1939 no clássico 
filme “E o vento levou”, ganhador de 10 prêmios Oscar, 
incluindo o de Melhor Fotografia, já que as imagens, à 
época, foram consideradas impecáveis. Extremamente fino 
e com baixíssimos níveis de reflexo e distorção, o ‘vidro 
invisível’ modernizou as tecnologias de câmera e melhorou, 
significativamente, aparelhos como projetores, periscópios 
submarinos, microscópios, telescópios, entre outros. 

Contribuições femininas para a ciência
Hildegard de Bingen (1098-1179)
Também conhecida como Santa Hildegard (pela igreja anglicana), escreveu livros 

sobre botânica e medicina. Suas habilidades de médica eram conhecidas e frequentemente 
confundidas com milagres. Seus feitos se tornaram tão famosos que um asteroide foi 
batizado em sua homenagem: o 898 Hildegard.

Maria Gaetana Agnesi (1718-1799)
Primeira mulher a ser convidada para ministrar aulas de matemática em uma 

universidade. Descobriu uma solução para equações que, até hoje, é usada, e destaca-se 
como autora do primeiro livro de álgebra escrito por uma mulher. 

Elizabeth Arden (1884- 1966)
Criadora das primeiras fórmulas dos produtos de beleza. Formada em enfermagem, 

começou sua carreira criando cremes para queimaduras em sua própria cozinha, usando 
leite e gordura. Logo, passou a buscar a receita do creme hidratante perfeito. Assim surgiu 
a empresa Elizabeth Arden, uma das mais valiosas do setor cosmético da atualidade.

Marie Curie (1867 – 1934)
Considerada a “mãe da Física Moderna”. É famosa por sua pesquisa pioneira sobre 

a radioatividade, pela descoberta dos elementos polônio e rádio e por conseguir isolar 
isótopos destes elementos. Foi a primeira mulher a ganhar um Nobel e a primeira pessoa a 
ser laureada duas vezes com o prêmio: a primeira vez em Química, em 1903, e a segunda 
em física, em 1911. Sua filha, Irene Curie, também foi agraciada com o prêmio Nobel, em 
química, ao lado do marido Frédéric, pela descoberta da radioatividade artificial.

Florence Sabin (1871-1953)
Conhecida como “a primeira-dama da ciência americana”, estudou os sistemas linfático 

e imunológico do corpo humano. Militava pelo direito de igualdade das mulheres e tornou-
se a primeira mulher a ganhar uma cadeira na Academia Nacional de Ciência dos EUA.

Rita Levi-Montalcini (1909-2012)
Médica neurologista italiana, detentora do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, 

em 1986, pela descoberta de uma substância do corpo que estimula e influencia o 
crescimento de células nervosas, altamente significativa para a ampliação dos estudos 
sobre o combate ao mal de Alzheimer e a doença de Huntington (doença hereditária 
que causa a morte das células do cérebro). Em 22 de abril de 2009, tornou-se a primeira 
laureada com o Nobel a chegar aos 100 anos de idade. Faleceu em 2012, com 103 anos.

Virginia Apgar (1909 -1974)
Desenvolveu a Escala de Apgar, exame que avalia recém-nascidos em seus primeiros 

momentos de vida, e que, desde então, diminuiu as taxas de mortalidade infantil. 
Especialista em anestesia, ela também descobriu que algumas substâncias usadas como 
anestésico durante o parto acabavam prejudicando o bebê.

Nise da Silveira (1905- 1999)
Psiquiatra renomada, a brasileira foi aluna de Carl Jung. Lutou contra 

métodos de tratamento comuns na sua época, como terapias agressivas de choque, 
confinamento e lobotomia. 

Gertrude Bell Elion (1918 -1999)
A americana criou medicações para suavizar sintomas de doenças como Aids, 

leucemia e herpes, usando métodos inovadores de pesquisa – seus remédios matavam ou 
inibiam a produção de patógenos, sem causar danos às células contaminadas. Ganhou o 
prêmio Nobel de medicina em 1988.

Johanna Döbereiner (1924-2000)
Desenvolveu o Proalcool e realizou pesquisas fundamentais para que o Brasil se 

tornasse um grande produtor de soja. Estima-se que suas pesquisas fazem com que o país 
economize 1,5 bilhão de dólares todos os anos, que seriam gastos em fertilizantes. 

Mulheres são responsáveis por invenções que 
facilitam o dia a dia do ser humano, como 
hidrômetro, geladeira, seringa e limpador de 
para-brisa de carros.
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Em 1947, duas mulheres, Maria Telkes e Eleanor Raymond, se 
destacaram como precursoras do aproveitamento da energia solar, 
ao desenvolverem o primeiro sistema de painéis solares para uso 
residencial (aquecedores de casa). Muitos anos antes, em 1918, 
Alice Parker havia inventado o que seria o precursor dos sistemas de 
aquecimento centrais que conhecemos hoje. O mecanismo distribuía 
o calor de uma fornalha pelas divisões da casa através de tubos.

Na era da informática
A mulher também teve uma contribuição decisiva na área de 

informática. Hedwig Eva Maria Kiesler, atriz austríaca, naturalizada 
norte-americana, e também conhecida como Hedy Lamarr (famosa 
por estrelar o filme Ecstasy, em 1933), foi quem inventou o ‘wireless’, 
tecnologia que permitia controlar torpedos à distância, durante a 
Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), alterando rapidamente os 
canais de frequência de rádio para que não fossem interceptados 
pelo inimigo. Esse conceito de transmissão acabou, mais tarde, 
permitindo o acesso à Internet e no desenvolvimento de tecnologias 
como o Wi-Fi e o Bluetooth.

Com Ph.D em matemática pela Universidade Yale, a americana 
Grace Murray Hopper também se voluntariou para atuar na Marinha 
americana durante a Segunda Guerra Mundial, onde trabalhou com 
programação do computador Mark I. Apelidada de “Amazing Grace”, 

Hedy Lamarr entrou para a história como inventora do wirelles

Shirley Jackson, primeira mulher negra a receber um Ph.D do MIT

Mulheres que revolucionaram a educação
Educação e cultura se entrelaçam de maneira que ficam harmoniosas quando 

as raízes do passado se fincarem nas atitudes de seu povo. Aprender com o 
passado possibilita-nos passos seguros no presente, delineando o futuro com mais 
qualidade na busca do saneamento dos erros cometidos outrora, mas, sem perder 
sua identidade. Citações de mulheres semeadoras de cultura são importantes 
para a construção da educação atrelada à cultura. Observar grandes exemplos de 
mulheres que transformaram a sociedade e se destacaram à frente do seu tempo, 
permite o aprendizado e principalmente, o entendimento do melhor caminho a se 
seguir. Podemos citar grandes exemplos, nas mulheres a seguir: 

Sabina Spielrein (1885-1942), russa e judia, uma das primeiras mulheres 
psicanalistas do mundo, construiu, em 1923, junto com Vera Schmidt (1889-
1937), a primeira creche voltada para o amadurecimento crítico e analítico das 
crianças, o que poderia desenvolver uma cultura responsável e fortalecedora.

A polonesa Stefa Wilczyńska (1886-1942), pedagoga, influenciada pela 
Escola Nova, defende a educação baseada nas experiências dos indivíduos e que as 
instituições de ensino devem tornar-se pequenas comunidades. Com Janusz Korczak, 
criou o orfanato de Varsovia (Polônia), organizado sob os princípios da justiça, 
fraternidade, igualdade de direitos e obrigações. Stefa e Korczak, junto a duzentas 
crianças, foram levados para as câmaras de gás pela Gestapo.

Maria Montessori (1870-1952), primeira médica na Itália, criou um método 
educacional, que leva seu nome, e é aplicado até hoje em escolas públicas e privadas 
de todo o mundo. Em 1907, criou a primeira Casa dei Bambine, colocando em 
prática a teoria que visava uma “educação para a vida” e a formação integral 
dos indivíduos. A função da educação seria estimular um impulso interior que 
se manifesta no trabalho espontâneo do intelecto, cabendo ao professor apenas 
acompanhar o aprendizado das crianças. 

Rosa Maria Torres, linguista, educadora e ativista social em defesa de uma 
educação de qualidade, assumiu cargos importantes em organismos internacionais 
da área. Durante 22 anos, foi diretora pedagógica da Campanha Nacional pelo 
Letramento no Equador. Em 1990, tornou-se assessora educacional da UNICEF em 
Nova York. À frente de programas para a América Latina e o Caribe, na Fundação 
W.K. Kellogg (1996-1998), desenvolveu a iniciativa para o ensino fundamental 
denominada “Learning Community”, que levou para a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e ficou de 1998 a 2000. 
Em 2003, assumiu o ministério da Educação e Cultura do Equador.

Emília Ferreiro, psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, 
desvendou o mecanismo pelo qual as crianças aprendem a ler e escrever, e seu 
nome passou a ser ligado ao construtivismo, inaugurado pelas descobertas de Jean 
Piaget. Ambos concluíram que as crianças têm um papel ativo no aprendizado, 
construindo seu próprio conhecimento. O foco da alfabetização transferido para 
o sujeito que aprende. Diversos estados brasileiros adotaram suas conclusões em 
políticas públicas educacionais a partir dos anos 1980.

Maria Felisminda de Resende e Fusari (1940-1999), conhecida como 
Mariazinha Fusari, arte-educadora, cofundadora do Núcleo de Comunicação 
e Educação da USP, por meio de seus projetos de pesquisa no campo da relação 
entre mídia e infância, colaborou para a ampliação do diálogo entre os campos de 
conhecimento da comunicação e da educação.

Êda Luiz, coordenadora pedagógica do Centro de Integração de Jovens e 
Adultos do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo (SP), transformou a instituição 
em um lugar onde o aprendizado é percebido e experimentado dentro e fora da sala 
de aula. Desenvolvendo um espaço educativo aberto à comunidade, com acesso 
livre, sem trancas e de mútuo respeito entre as pessoas. 

Hopper foi responsável por inventar, em 1955, o primeiro compilador 
para linguagens de programação (ferramenta que transforma o código-
fonte em uma linguagem), levando à criação do COBOL (Linguagem 
Comum Orientada para os Negócios), primeira linguagem de 
programação voltada ao uso comercial. Grace também cunhou o termo 
“bug” para descrever um problema no sistema de um computador.

Em 1973, Shirley Jackson foi a primeira mulher negra a receber um 
Ph.D do MIT, por desenvolver uma pesquisa científica que permitiu, a 
outros, as invenções do fax portátil, telefone de tons, células solares, 
cabos de fibra óptica e a tecnologia para identificação de chamadas.

Outras duas mulheres também se destacaram no mundo da 
informática. Incentivada por sua mãe para se tornar uma supercampeã 
em matemática, Ada Lovelace – em parceria com Charles Babbage, na 
Universidade de Londres – criou um “motor analítico” (o computador 
antigo timey) e, na sequência, desenvolveu uma maneira para 
programar a máquina com algoritmos matemáticos, sendo a primeira 
programadora de computador da história, enquanto Marissa Mayer – 
contratada pela Google, em 1999, tornando-se a primeira mulher na 
engenharia da empresa – teve um papel chave no desenvolvimento 
de ferramentas como o Google Search, Google Images, Google News, 
Google Maps, Google Books, Google Toolbar, iGoogle e Gmail. 

Foram tantas invenções que apenas algumas foram selecionadas 
para nossos registros. Uma delas, no entanto, é tida por muitos homens 
como a maior invenção de todos os tempos: a cerveja, criada e produzida 
por mulheres há mais de 7.000 anos na Mesopotâmia e na Suméria.

Edith Stein (1891-1942), filósofa, teóloga alemã e freira carmelita descalça, 
conviveu desde a infância com a cultura, as artes e as ciências humanas. Diante 
de seu patrimônio cultural – a Psicologia, a Literatura, as Letras, a Pedagogia, 
a História, a Antropologia e a Filosofia – fica-nos evidente sua busca incessante 
pela verdade. Stein afirma que a estruturação masculina das escolas da época, 
na Alemanha, chegava a negar a capacidade intelectual da mulher; havia uma 
educação que levava a um falso sentimentalismo: formava sonhadoras, jovens 
sem ideal e sem hierarquia de valores, transcurando o intelecto – a formação da 
inteligência (GARCIA, 1987). Stein começou uma empreitada ensinando na 
abadia de Bauron às moças, a falar em conferências sobre diversos temas e em 
diversos lugares. Escreveu páginas e mais páginas de filosofia, antropologia, 
pedagogia, e, por fim – já como monja carmelita –, temas teológicos. Edith foi a 
segunda mulher a defender uma tese de doutorado em Filosofia na Alemanha. 
Após tornar-se religiosa, anotou: “A fé está mais próxima da sabedoria divina 
do que toda ciência filosófica e mesmo teológica”. Morreu aos 51 anos, no 
campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Em 11 de outubro de 1998, 
foi canonizada pelo papa João Paulo II, como Santa Teresa Benedita da Cruz.

Com tantos exemplos de conquistas em nossa história, vivemos em uma 
geração com o privilégio de ter grandes referências de mulheres em que se 
espelhar. Constatando os frutos semeados por elas, e, colhidos por todas nós, temos 
convicção de que tipo de sementes devemos plantar. As mudanças acontecem por 
atitudes, conquistas e mérito; não por imposição ou levantamento de bandeiras. 
Mulheres fortes e de valor transformam, com firmeza e com capacidade, de 
maneira natural. Não lutam contra o sexo masculino, lutam contra elas mesmas, 
e vencem! Mulheres fortes e de valor, transformam principalmente, sem esquecer 
que a verdadeira mudança ocorre no silencio e no coração.

Artigo feito por Dóris Camargo Martins de Andrade
Diretora da FacSete - Faculdade Sete Lagoas

Débora Seabra, primeira professora
com síndrome de Down no Brasil

A potiguar Débora Araújo Seabra de Moura dá exemplo de perseverança 
e entra para a história como a primeira educadora com síndrome de Down do 
Brasil. Antes, porém, teve que enfrentar imensa barreira contra o preconceito. 
Chegou a fazer greve na época do curso de magistério, recusando-se a entrar 
na sala de aula enquanto não fosse aceita e vista como igual pelos demais 
alunos, mostrando a todos o poder de uma palavra transformadora: a inclusão.

É em nome da ‘inclusão’ que a professora percorre o país e, também, 
outros países, como Argentina e Portugal, para ministrar palestras sobre o 
combate ao preconceito na sala de aula. Em 2013, ela lançou o livro ‘Débora 
Conta Histórias’, recheado de fábulas infantis que tratam de forma sutil 
a tolerância, o respeito e a amizade. E, em 2015, ganhou o Prêmio Darcy 
Ribeiro de Educação, promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, em Brasília, e entregue a personalidades consideradas exemplos 
no desenvolvimento de ações educativas no Brasil.

Escola regular para todos é o caminho para a inclusão
Por sua própria experiência, Débora é contra as escolas especiais para 

pessoas com síndrome de Down e defende a inclusão de alunos com algum 
tipo de deficiência física ou mental nas escolas públicas e/ou privadas. 
“Hoje, a maioria das crianças com necessidades frequenta a escola regular. 
Eu mesma já tive uma aluna com síndrome de Down e outra surda”, 
ressalta, informando que conhece muitos jovens com síndrome de Down que 
terminaram a faculdade e atuam nas áreas em que se formaram.
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Innovation is the action or act of innovating, renewing, modifying old costumes, 
manias, legislations, processes… or creating a novelty.

The act of innovating means a need to create ways or strategies different from 
the usual ones, in order to achieve a certain goal. Nevertheless, the idea of innovation 
should not be restricted to invention of produces, services or Technologies, but 
also to the value or concept of something particular, such as organizing a house or 
company, for example.

Currently, innovation can be regarded as a synonym of adaptation; innovations 
are essential to enable companies to obtain results and remain steadfast and solid in 
the Business Market, so they can conform to the changes taking place in social and 
economic structures. 

Among all models and types, technological innovations – processes for adaptation, 
change end evolution of current technologies, improving and easing people’s life or 
labor – are present since the very beginning of Mankind, through the improvement 
and adaptation of tools, weapons, utensils that simplify the everyday of human beings.

Without us knowing, many of the utensils and technologies that help to save lives 
were devised by the creative minds of inventor women. Many useful implements were 
born out of the ideas of female engineers, scientists and other women motivated into 
easing the routine of people.

Pioneering of women in the field of inventions began sometime between A.D. 355 
and 415 with creation of the hydrometer, an instrument for measuring the volume of 
water still used today, and of the plain astrolabe, a device used not only for the study of 
astronomy, but also for navigation calculations, invented by the Egyptian woman Hypatia 
of Alexandria, the first female philosopher,  astronomer and mathematician in history.

Born 1779 in Hardwick, Massachusetts (USA), Tabitha Babbitt is credited with 
inventing the first circular saw, allowing wood to be cut up much faster than with 
the traditional method, using a watermill-driven machine to create movement. The 
1813 invention wasn’t patented by the American and three years later two Frenchmen 
who had had access to the documents patented it.

Useful inventions
In the contemporary age, the most varied inventions fostered deep changes in the 

organization of Society, as for example the heating system for automobiles invented 
in 1893 by a woman engineer, Margaret Wilcox; the syringe for injecting substances 
by mean of a piston, created in 1899 by Letitia Mumford Geer, making things much 
easier for health professionals; the windshield whipper – an automatic system for 
cleaning the front windshield of cars in rainy or snowy days, activated from inside the 
vehicle – created in 1903 by American Mary Anderson; and the electric refrigerator, 
an invention of Florence Parpat in 1914, improving on former models and making 
obsolete the ice-making machines also created by a woman, Nancy Johnson, in the 
United States in 1843.

The easy for creating utensils and gadgets useful for the everyday at home was a 
strongpoint of innovative women. In 1885, Sarah E. Goode was the first Afro-American 
woman to be granted a patent in the USA, for the invention of the folding bed (solving 
the problem of space shortage in small environments); the first automatic dish-washer 
machine, patented in 1886, was developed by American Josephine Cochran, who 

innovativE WomEn

showed her invention in the 1893 World Fair in Chicago; and the ironing board was 
created in 1892 by Sarah Boone.

In the search for the practical, woman also invented the coffee filter (Mellita Bentz, 
in June 1908, in Germany); the disposable diaper (Marion Donovan, also responsible 
for the replacement of safety pins, dangerous for children, for plastic seals, in 1951 in 
the United States); the garbage bin with pedal (Lillian Gilbreth, industrial engineer, 
also known for improving inventions with small adjustments, designing the shelves 
placed in refrigerator doors and improving electric can openers).

Safety specialists
In the field of safety, woman is responsible for creation of the Coston Flares, 

a device for signaling at sea (pyrotechnic system for night signaling and coding, 
designed by Martha Jane Coston in 1859, in the United States); the fireproof, compact 
lifeboat designed by Maria Beasley in 1884, that prevented hundreds of deaths in one 
of the most tragic shipwrecks in history, the sinking of the Titanic in 1912; the fire exit 
(traditional ladders placed outside buildings with a grill structure), invented by Anna 
Conelly in 1887; and the home monitoring system (closed-circuit TV), developed by 
Afro-American Marie Van Brittan Brown in 1969.

A daughter of Polish immigrants, American chemist Stephanie Kwolek was 
responsible for creating, in 1966, a family of ultra-high resistant and very malleable 
synthetic fibers. The technology, baptized “Kevlar”, has been used in airplanes, tires, 
boats and even tennis rackets; it became known mainly for its use in bulletproof vests. 
It’s also used for safety belts, fishing lines and even cell-phones.

American Katharine Burr Blodgett, first woman to obtain a PhD in Physics from the 
University of Cambridge in England, revolutionized Science and motion pictures by 
creating the “invisible glass” used in 1939 in the classic movie “Gone with the Wind”, 
winner of 10 Oscars, including Best Photography, for images considered flawless at the 
time. Extremely thin and with very low levels of reflex and distortion, the “invisible 
glass” modernized camera technology and significantly improved devices such as 
projectors, submarine periscopes, microscopes, telescopes, among others. 

In 1947, two women, Maria Telkes and Eleanor Raymond, excelled as forerunners 
in the use of Solar energy, developing the first Solar panel systems for home use (home 
heaters). Many years before, in 1918, Alice Parker had invented what would be the 
forerunner of central heating systems as we know today. The mechanism distributed 
the heat of a furnace to all rooms of a house through pipes.

In the age of informatics
Woman also made decisive contributions in the field of informatics. Hedwig Eva 

Maria Kiesler, Austrian actress naturalized American also known as Hedy Lamarr 
(famous for starring the movie Ecstasy in 1933), invented “wireless”, a technology 
that enabled remotely controlling torpedoes during the Second World War (1939 to 
1945), by rapidly changing radio frequency channels preventing them from being 
intercepted by the enemy. That concept of transmission later enabled access to Internet 
and development of Technologies like Wi-Fi and Bluetooth.

With an PhD in Mathematics from the Yale University, American Grace Murray 
Hopper also volunteered for service with the American Navy during the Second World 
War, where she worked programming the Mark I computer. 

Nicknamed “Amazing Grace”, Hopper was responsible for 
inventing, in 1955, the first compilator for programming languages 
(a tool that transforms the source-code into a language), leading to 
the creation of COBOL (COmmon Business Oriented Language), 
the first programming language intended for commercial use.  
Grace also coined the word “bug” to describe a problem in the 
system of a computer.

In 1973, Shirley Jackson was the first black woman to receive 
a PhD from MIT, for developing a scientific research that allowed 
others to invent portable fax, tone telephone, solar cells, fiber-optic 
cables and the technology for identification of calls.

Two other women also excelled in the world of informatics. 
Encouraged by her mother to become a super-champion in 
Mathematics, Ada Lovelace – in partnership with Charles Babbage 
at the London University – created an “analytical engine” (the 
old timex computer) and in continuation she developed a way 
of programming the machine with mathematical algorithms, 
thus becoming the first female computer programmer in history; 
while Marissa Mayer – hired by Google in 1999 as the first 
female engineer in the company – had an important role in the 
development of such tools as Google Search, Google Images, 
Google News, Google Maps, Google Books, Google Toolbar, 
iGoogle and Gmail. 

The inventions were so many that we selected but a few for 
our records. One of those, however, is regarded by many men as 
the greatest invention of all times: beer, created and produced by 
women more than 7000 years ago in Mesopotamia and Sumer.

 Cerveja, a bebida mais consumida no Brasil 
 Um recente estudo feito pela Secretaria Nacional 
Antidrogas, em parceria com a UNIFESP, sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, aponta a 
cerveja (ou chopp) como a mais consumida, com 61% 
de preferência, seguida pelo vinho (25%), destilados 
(12%) e bebidas ice (2%).
De acordo com o levantamento, 52% dos brasileiros 
acima de 18 anos bebem (pelo menos 1 vez ao ano). Entre 
os homens são 65% e entre as mulheres 41%. Na outra 
ponta estão os 48% de brasileiros abstinentes, que nunca 
bebem ou que bebem menos de 1 vez por ano.
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O movimento feminista nasce do cansaço da mulher, da indignação 
profunda após milênios de submissão imposta, de um quase servilismo 
forçado. A saga da mulher é milenar. Ainda na pré-história, ela era a 
deusa, um espanto para o homem que não entendia como crianças 
nasciam do ventre da mulher. Como acontecia, que poder ela tinha 
de gerar pessoas? Tornou-se deusa, mistério. E foi venerada. Porém, 
quando o homem descobriu ser sua, dele próprio, a semente, e que 
a mulher a recolhia, processo semelhante ao do lavrador que semeia 
a terra – eis que o homem acreditou ser, ele, o verdadeiro deus, o 
verdadeiro criador. E a mulher, sua serva. 

À percepção de qualquer pessoa minimamente inteligente 
e civilizada, essa história – do verdadeiro esmagamento da 

FEMINISMO: FRUTO DO CANSAÇO

mulher como ser humano – é revoltante. Aristóteles difunde o 
pensamento da fragilidade da mulher diante do homem, de 
sua incapacidade para tarefas e atividades que não as caseiras. 
Ele estabelece relações por ele bem definidas: mestre/escravo; 
marido/mulher; pais/filhos. Há um dominador e os dominados. 

Esse pensamento – que parece contraditar a afirmação aristotélica 
de ser próprio de todos os cidadãos governar e ser governados – 
difunde-se, fortalecendo preconceitos anteriores e os que viriam 
depois. Se nos detivermos apenas em Schopenhauer (1788/1860), o 
horror seria ainda maior. Ácido, amargo, pessimista, o filósofo mostra-
se misógino na obra “Esboço acerca das Mulheres”. Entre outros horrores 
– para confirmar o menosprezo a que foi submetida a mulher – ele 

 

 

diz: “O simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos 
grandes trabalhos intelectuais, e aos grandes trabalhos materiais” (...) 
“deve obedecer ao homem, ser uma companheira paciente que lhe 
torne a existência calma”. São páginas e páginas de conceitos hoje 
inacreditáveis, emitidos pelo filósofo que inspirou Freud e Nietschze. 

A reação a toda essa lamentável história vem-se dando, agora, 
aceleradamente. O cansaço da mulher gerou essa força incontrolável.

Líder de movimento feminino vira nome de cidade
Cidades com nomes de mulheres são comuns no Brasil e em 

toda parte do mundo (e julgamos desnecessário enumerá-las 
aqui). Uma delas, no entanto, merece um destaque especial.

Papari, município do Rio Grande do Norte, teve seu nome 
alterado para Nísia Floresta, em homenagem a uma ilustre filha: a 
educadora, escritora e ativista dos direitos humanos Nísia Floresta 
Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, que 
ergueu a bandeira do feminismo no Brasil.

Nascida em Papari no dia 12 de outubro de 1810, Nísia Floresta é 
considerada por muitos historiadores uma mulher bem à frente do seu 
tempo. Pioneira do feminismo no Brasil, mostrou uma preocupação 
filosófica com o cotidiano brasileiro da época em que viveu e se dedicou 
a propor e defender uma reforma na educação das meninas no Brasil, 
rompendo os limites entre os espaços públicos e privados, publicando 
textos em jornais e escrevendo obras em defesa dos direitos das mulheres.

Nísia contraiu matrimônio aos 13 anos de idade, com o 
proprietário de terras, Manuel Alexandre Seabra de Melo, cujo 
casamento, segundo alguns historiadores, teria sido ‘arranjado’ 
pelo pai, uma rotina na época. Alegando incompatibilidade de 
gênio, Nísia resolveu abandoná-lo (um verdadeiro ‘escândalo’ 
para a época, pois a mulher ‘servia’ apenas para ‘servir’ o homem) e 
retornou para a casa dos pais, algo raro naqueles tempos, que lhe 
custou a fama de ‘mulher desonrada’, episódio que serviu como 
inspiração e incentivo à sua luta pelos direitos das mulheres. 

Mal falada, teve que deixar a cidade e, ao lado dos pais, mudou-
se para Vila de Goiana, em Pernambuco. A partir de então, suas 
‘andanças’ foram muitas. Passou pelos estados de Pernambuco 
(Recife) e Bahia (Olinda), destacando-se como professora; Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre), onde manteve vínculo de amizade 
com os revolucionários Anita e Giussepe Garibaldi.

Se cada homem declarasse o que sente
a respeito de nosso sexo, encontraríamos 

todos de acordo em dizer que nós nascemos 
para seu uso, que não somos próprias senão 

para procriar e nutrir nossos filhos, 
reger uma casa, servir, obedecer...

NÍSIA FLORESTA 
(em seu livro Direitos das Mulheres

e Injustiça dos Homens, escrito em 1832) Nísia Floresta

Túmulo de Nísia Floresta ganha monumento na cidade
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Mais tarde, fixou-se no Rio de Janeiro (RJ), onde – como educadora 
– montou o Colégio Augusto, dedicado exclusivamente à formação 
de meninas, e, no exterior, viveu em Lisboa e Coimbra (Portugal), 
Londres (Inglaterra), Roma, Florença e Nápoles (Itália), passando 
ainda por cidades da Alemanha, Bélgica, Grécia e Suíça, até escolher 
a França para encerrar o seu ciclo, residindo em Paris, Cannes e em 
Rouen. Neste período, registrou, com base no que pode observar, 
ver, ouvir e sentir, as desigualdades, injustiças e abusos envolvendo 
a mulher, numa época em que ela ainda não possuía voz.

Sua carreira de escritora teve início em 1830, com crônicas 
publicadas no Jornal Espelho das Brasileiras, direcionado ao 
público feminino, mas suas principais obras foram publicadas 
a partir de 1833, ano em que ficaria viúva de Manuel Augusto 
de Farias Rocha (grande amor de sua vida e pai de seus filhos, 
Augusto Américo e Olinda Augusta), entre as quais “Direitos das 
Mulheres e Injustiça dos Homens” (escrito em 1832 e editado em 
1833), onde questiona a superioridade masculina e elenca uma 
série de situações em que a mulher possa se tornar tão ou mais 
competente como o homem, desde que lhe seja dado o simples 
direito de estudar, inaugurando o feminismo no Brasil e mexendo 
com os brios de um sistema no qual jamais se imaginavam tais 
questionamentos. A seguir, vieram “Conselhos à Milha Filha“ 
(1842), dedicado a Olinda Augusta; “Discurso às Suas Educandas” 
(1847), direcionado às suas alunas; “A Lágrima de um Caeté” 
(1849), colocando o índio no centro de tudo e destacando seus 
valores; “Opúsculo Humanitário” (1853), sobre a educação formal 
e informal das meninas; “Páginas de uma vida Escura” (1855), 
abordando a escravidão, sendo a precursora, como mulher, em 
defesa da abolição da escravatura; e “A Mulher” (1859), onde 
destaca o valor da amamentação e a importância do calor 
maternal na formação cultural da criança, todos eles escritos 
sob o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta (Nísia, 
diminutivo de seu nome; Floresta, em homenagem ao sítio onde 
nasceu; Brasileira, referindo-se à necessidade da afirmação de seu 
nacionalismo; Augusta, em tributo ao marido e ao filho, Manuel 
Augusto e Augusto Américo, e, também, à filha, Augusta).

Nísia faleceu no dia 24 de abril de 1885, aos 75 anos, em Rouen, 
cidade em que Joana D´Arc foi queimada viva. E passados 138 anos 
de seu nascimento e 63 anos de sua morte, a cidade de Papari – 

por decreto lei nº 146, de 23 de dezembro de 1948, de autoria do 
deputado Arnaldo Barbalho Simonetti – passou a ganhar uma 
nova denominação: Nísia Floresta, em homenagem à filha ilustre.

Em 1954, através de um pedido do governo brasileiro, os despojos 
da intelectual foram removidos de Rouen para Nísia Floresta. Em 12 
de setembro, a cidade parou para receber sua filha ilustre de volta. 
No mesmo dia, os Correios lançaram um selo comemorativo ao 
traslado dos restos mortais, que, num primeiro momento, ficaram 
guardados nas dependências da Igreja Matriz de Nossa Senhora 
do Ó, e, posteriormente, transferidos para um mausoléu erguido 
em praça pública, tido como símbolo do pioneirismo da luta pelos 
direitos das mulheres, no Brasil. Além do túmulo, a cidade abriga, 
também, o Museu Nísia Floresta (inaugurado em março de 2012). 
Nísia dá nome a ruas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife.

O pioneirismo norte-rio-grandense
Inspirada por Clara Felipa Camarão (índia guerreira, nascida 

no começo do século XVII, na aldeia Igapó, no Rio Grande do 
Norte, que deixou os hábitos domésticos para lutar contra as 
invasões holandesas em Pernambuco), Dionísia Gonçalves Pinto, 
posteriormente conhecida como Nísia Floresta Brasileira Augusta, 
plantou a primeira semente a favor da luta pelos direitos das 
mulheres. Conta a história que, enquanto muitas mulheres fugiam 
do local, levando seus filhos, Clara Camarão permaneceu no 
combate, destacando-se, também, à frente de um pelotão formado 
só por mulheres, chamado de “Heroínas de Tejecupapo”, responsável 
pelo extermínio dos invasores). A coragem da índia potiguar serviu 
como alimento para que Nísia Floresta, anos mais tarde, erguesse a 
bandeira do feminismo em seu estado, o Rio Grande do Norte.

Preocupou-se, principalmente, com a educação e o papel das 
mulheres em nossa sociedade, acreditando que o progresso de uma 
sociedade só seria possível com o avanço cultural do sexo feminino. 
Para ela, a mulher – mesmo naquela época – já era tida como “o 
modelo da família”, exercendo uma influência real sobre o destino 
de seu marido e sobre os destinos das nações, portanto, educar a 
mulher era muito mais que uma obrigação: significava, também, 
contribuir para a dignificação da família, da nação e do mundo. 

Suas lições renderam frutos e não por acaso, o Rio Grande do 
Norte destaca-se como protagonista quando o tema é o pioneirismo 
feminino. Foi lá que a mulher, pela primeira vez, exerceu o direito 

do voto, no Brasil, participando da eleição de 1927 na condição 
de eleitora; foi lá que, pela primeira vez, uma mulher foi escolhida 
para governar uma cidade, como Prefeita eleita pelo voto popular, 
em 1928, graças ao advento da Lei nº 660, de 25 de outubro de 
1927, que estabelecia que não haveria mais “distinção de sexo” para 
o exercício do sufrágio. Foi lá, também, que uma mulher se elegeu 
para o cargo de deputada estadual, em 1934.

O direito ao voto
A luta pelo voto feminino no Brasil iniciou-se em 1910, quando 

a professora Deolinda Daltro fundou, no Rio de Janeiro, o Partido 
Republicano Feminino. Nove anos depois, a bióloga Bertha 
Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, 
promovendo manifestações mais contundentes. Diva Nolf Nazário 
também contribuiu para que a mulher alcançasse o direito ao voto. 
Combativa, deu início à sua luta, em 1922, na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco, onde estudava, defendendo, contra 
a maioria dos alunos, o simples direito de votar na eleição do 
diretório acadêmico XI de Agosto. A seguir, participou ativamente 
da fundação da Aliança Paulista pelo Sufrágio Universal.

Foi, no entanto, a professora Celina Guimarães Viana, natural de 
Natal, Rio Grande do Norte, quem entrou para a história como a primeira 
eleitora do Brasil, ao exercer o direito do voto em novembro de 1927, 
na cidade de Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, cinco anos 
antes da consolidação do voto feminino, através da reforma no Código 
Eleitoral, com a assinatura do Decreto-Lei 21.076, em 24 de fevereiro de 
1932, pelo então Presidente Getúlio Vargas, fruto de intensa campanha 
nacional pelo direito das mulheres ao sufrágio. A Nova Zelândia foi o 
primeiro país no mundo a conceder esse direito à mulher, em 1893.

O Rio Grande do Norte é, também, o responsável pela eleição 
da primeira Prefeita da história do país e de toda a América Latina. 
O feito pertence a Alzira Soriano, que, aos 32 anos, valendo-se de 
uma brecha de uma Lei Estadual (‘no Rio Grande Norte poderão 
votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que 
reunirem as condições exigidas por esta Lei’), elegeu-se na cidade 
de Lajes, em 1928, assumindo em 1929. Um ano depois, com a 
Revolução de 1930, foi destituída do cargo por não concordar 
com o governo de Getúlio Vargas, retornando à vida pública, em 
1945, como vereadora de Jardim de Angicos, sua cidade natal, 
por três vezes, alcançando a presidência da Câmara Municipal. 

No Brasil, o voto feminino foi consolidado no dia 24 de fevereiro de 1932. Na histórica foto acima percebe-
se as presenças de Bertha Lutz, Celina Guimarães Viana, Julia Barbosa, Leolinda Daltro, Nathércia da  
Cunha Silveira, Antonieta de Barros, Almerinda Gama, Jerônima Mesquita e Maria Luiza Bittencourt

Celina Viana, primeira eleitora do Brasil
Celina Guimarães Viana entrou para a história como pioneira no exercício do voto, 

em 1927, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte.
Em 1928, a advogada, poetisa e escritora Miêtta Santiago, pseudônimo de Maria 

Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira de Souza (1903-1995), natural de 
Varginha, Minas Gerais, observou que a proibição ao voto feminino contrariava o artigo 
70 da Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil (1891), que 
dizia “são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei”; 
impetrou um Mandato de Segurança e obteve sentença que lhe permitiu que votasse em 
si mesma para um mandato de deputada federal. Teve apenas um voto, o seu, mas entrou 
para a história como uma mulher vitoriosa.

Todo dia é o Dia da Mulher
A luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho – e pelo direito 

do voto – começou a partir do final do século XIX, principalmente nos Estados 
Unidos e na Europa. As jornadas de trabalho de 15 horas diárias e a discriminação 
de gênero eram alguns dos pontos debatidos pelas manifestantes da época.

Em maio de 1908, nos Estados Unidos, mais de 1.500 mulheres se uniram em 
prol da igualdade política e econômica no país. Em fevereiro de 1909, grande passeata 
pelos direitos femininos aconteceu em Nova Iorque, e, em 1913, um protesto marcou 
as ações feministas em solo americano. Agora, pelo direito do voto. 

Porém, foi em 26 de agosto de 1910, que a alemã Clara Zetkin – durante a Segunda 
Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Copenhagen, Dinamarca – 
propôs a criação de uma data anual para a celebração das lutas pelos direitos das mulheres 
trabalhadoras (que passou a ser comemorado em datas alternadas, de acordo com o país).

No entanto, o 8 de março teve sua origem em 1917, na Rússia, durante a Primeira 
Guerra Mundial, oportunidade em que mais de 90 mil mulheres participaram de 
uma manifestação – conhecida como ‘Pão e Paz’ – contra a fome e a guerra. 

Por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o 
movimento feminista nos anos 1960. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, 
somente reconheceu o 8 de março como Dia Internacional da Mulher, em 1975, tendo como 
objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, independente 
de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou políticas.

E, se a canção ‘Todo dia era Dia de Índio’, de Baby do Brasil, diz que “todo dia era dia de 
índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril” pode-se afirmar que todo dia é o Dia da Mulher.
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Carlota, primeira deputada federal
Foi a partir da Revolução de 1930, que o movimento sufragista 

conseguiu sua grande vitória. O Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro 
de 1932, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, ampliava o corpo 
político da nação concedendo o direito de voto a todos os brasileiros 
maiores de 21 anos, alfabetizados, sem distinção de sexo. Garantia 
ainda o voto secreto e o direito da mulher a se candidatar. 

As eleições para a Assembleia Constituinte aconteceram em 
1933 e apenas uma mulher, em todo o país, conseguiu assento. 
Das 22 cadeiras da bancada paulista, a Chapa Única por São 
Paulo, dos partidos PRP e PD, elegeria 17 nomes. E entre eles 
estaria a primeira mulher a ser eleita deputada federal no Brasil: a 
médica Carlota Pereira de Queirós, com 5.311 votos no primeiro 
turno e 176.916, no segundo. Berta Lutz, como representante 
da Liga Eleitoral Independente, entidade por ela criada também 
em defesa dos direitos da mulher, obteve a primeira suplência, 
ocupando uma cadeira na Câmara somente em 1936, em virtude 
da morte do titular, deputado Cândido Pessoa.

Assim sendo, Carlota Queirós foi a primeira e única voz feminina 
a ser ouvida no Congresso Nacional, ao participar da Constituinte 
de 34, que aposentou a Constituição da República Velha.

Uma piracicabana entre as pioneiras
O conceito de pioneirismo, no Brasil, não é levado muito a sério. 

Geralmente, é distorcido, com cada historiador (ou internauta, hoje, 
ditando o rumo da história) puxando a brasa para a sua sardinha. 
Ao darmos uma ‘busca’ sobre quem foi a primeira mulher eleita 
deputada estadual nos deparamos com vários nomes. Porém, de 
um modo geral, cada fonte, de acordo com seu interesse, indica 
um nome como pioneira: a primeira deputada estadual foi eleita 
no Estado ‘x’ ou “y”, como se fosse a única, sem citar as demais.

Na verdade, nove mulheres foram eleitas deputadas estaduais 
para a Constituinte de 1934, entre as quais a jovem piracicabana 
Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, neta do primeiro civil 
presidente da República, Prudente de Morais, que deveríamos 
(diante de nossa paixão por Piracicaba), aqui, citá-la como ‘única 
e verdadeira’ pioneira. Meses antes, também em 1934, havia 
exercido o cargo de prefeita na cidade de Limeira, através de 
nomeação de Armando de Salles Oliveira (na época interventor 

federal em São Paulo e futuro governador), destacando-se como 
a primeira do Estado de São Paulo e a segunda do Brasil, posição 
que divide com Joanna da Rocha Santos, a Dona Noca (famosa 
por erguer a bandeira do feminismo), eleita prefeita da cidade de 
São João dos Patos, no Maranhão, também em 1934, ambas, atrás 
apenas de Alzira Soriano, prefeita de Lajes (RN), eleita em 1928.

Conforme consta em ata na Câmara Municipal de Limeira, 
Maria Thereza, em seu governo, calçou as ruas do centro de 
Limeira, então de terra, com o próprio dinheiro, uma vez que a 
prefeitura não tinha verba suficiente.

Assunção das “Marias”
E, novamente, as Marias tomam conta de nossa história. Além 

de Maria Thereza, eleita pelo Partido Constitucionalista com 
223.091 votos, outras de nomes Maria seriam eleitas deputadas 
em 1934. Maria Thereza Nogueira de Azevedo, natural da capital 
paulista, também foi eleita, defendendo – prioritariamente – a 
educação durante seu mandato legislativo.

Mas, se São Paulo saiu na frente com duas deputadas eleitas, o 
Rio Grande do Norte – expoente do pioneirismo político do Brasil 
– não poderia ficar de fora, elegendo a seridoense de Currais 
Novos (RN), Maria do Céu Pereira Fernandes, que – com apenas 
24 anos de idade e 12.058 votos obtidos –, passou a integrar o 
Poder Legislativo, tendo, por discordância dos ideais impostos 
por Getúlio Vargas, seu mandato cassado em 1937.

Outras ‘Marias’ da relação são: Maria José Salgado Lages, a Lily 
Lages, eleita por Alagoas, e a advogada Maria Luiza Bittencourt, 
representante da Assembleia Legislativa da Bahia.

Curiosamente, a professora Antonieta de Barros, de Santa 
Catarina, que também entrou para a história como primeira 
mulher negra a ser eleita no Brasil, utilizava o pseudônimo 
de Maria da Ilha em suas obras, entre os quais o célebre livro 
“Farrapos de Ideias”, de 1937. Além da militância política, 
Antonieta (ou Maria da Ilha) dedicava-se, ativamente, à vida 
cultural de seu estado. Fundou e dirigiu o jornal A Semana 
entre os anos de 1922 e 1927, período em que, por meio de 
suas crônicas, propagava seus ideais, principalmente os de 
questões da educação, dos desmandos políticos, da condição 
feminina e do preconceito racial. 

Em 1979, Eunice Michiles, paulista de nascimento, 
era suplente ao Senado, assumindo a cadeira em 
substituição ao senador João Bosco que sofreu um 
acidente vascular e faleceu, entrando para a história 
como a primeira Senadora do Brasil, pelo Amazonas. 
Somente nas eleições de 3 de outubro de 1990 é que – 
por voto direto – as mulheres conquistariam seu lugar 
no Senado Federal, com as eleições de Júnia Marise 
(Minas Gerais) e Marluce Pinto (Roraima).

Iolanda Fleming, primeira mulher a governar um 
estado brasileiro, o Acre, não foi eleita diretamente para 
o cargo: era vice-governadora da chapa de Nabor Junior, 
em 1983, e assumiu o cargo, quando ele deixou o governo 
para concorrer a uma vaga no Senado. A primeira mulher 
a vencer uma eleição majoritária foi Roseana Sarney, que 
assumiu o governo do Estado do Maranhão, em 1994.

Dilma Rousseff, primeira presidente do Brasil
Em 1853, em sua obra “Opúsculo Humanitário”, Nísia Floresta desafiava o sexo masculino 

com uma pergunta: “Por que (os homens) se interessam em nos separar das ciências a que temos 
tanto direito como eles, senão pelo temor de que partilhemos com eles, ou mesmo os excedamos 
na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?” 

Eleita em 2010 como primeira presidente mulher da história brasileira, Dilma Rousseff 
conseguiu sua reeleição, mas não finalizou seu segundo mandato, em função de um impeachment. 

Foi na República de Tuva, em 1940, que uma mulher foi nomeada pela primeira vez 
presidente da república de um país na época moderna: Khertek Anchimaa-Toka.

No Brasil, a primeira mulher Chefe de Estado foi D. Maria I, Rainha Reinante do Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves (1815-1822), seguida pela Princesa Leopoldina, que atuou 
com Regente em 1822, com grande influência no processo de Independência do Brasil, e pela 
Princesa Isabel, Regente do Brasil em vários períodos (1870-1871, 1876-1877 e 1887-1888), 
responsável pela extinção da escravidão no Brasil, através da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.

Antonieta de Barros

Iolanda Fleming, primeira Governadora de Estado 

Eunice Micheles, primeira Senadora do Brasil 

Luisa Alzira Soriano 
foi eleita a prefeita de 
Lajes, Rio Grande Norte, 
em 1928, com 60% dos 
votos válidos, numa 
época em que as mulheres 
nem tinham direito a voto 
no resto do país.

Alzira Soriano, primeira prefeita do BrasilPrimeiras Deputadas Estaduais 

Nove mulheres foram eleitas deputadas estaduais, em 1934, mas uma delas, Rosa 
Castro, do Maranhão, teve sua candidatura impugnada e não tomou posse. As eleitas 
foram: Maria Thereza Silveira de Barros Camargo e Maria Thereza Nogueira de Azevedo, 
por São Paulo; Antonieta de Barros, Santa Catarina; Maria Luiza Bittencourt, Bahia; 
Maria do Céu Pereira Fernandes, Rio Grande do Norte; Quintina Diniz de Oliveira 
Ribeiro, Sergipe; Lily Lages, Alagoas; e Zuleide Violeta Fernandes Bogéa, Maranhão. 

Lily Lages Maria Thereza de Barros Camargo

Eleita em 1933, a médica 
Carlota Pereira de Queirós, 
de São Paulo, foi, a partir de 
1934, a primeira voz feminina 
no Congresso Nacional, ao 
participar da Constituinte 
que aposentou a Constituição 
da República Velha.

Carlota de Queirós, primeira Deputada Federal

MULHERES PIONEIRAS NA POLÍTICA DO BRASIL
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Além das seis ‘Marias’ citadas acima, outras três mulheres se 
destacaram como pioneiras na história do poder legislativo no 
Brasil: a professora Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro, de Sergipe; 
e as maranhenses Zuleide Violeta Fernandes Bogéa e Rosa 
Castro, que não chegou assumir a cadeira porque sua eleição foi 
impugnada na Justiça Eleitoral, devido a um erro praticado por 
seu partido na hora da inscrição. 

Revolução Francesa desperta o mundo
A mulher sempre lutou – desde que deixou de ser a matriarca 

– em defesa de seus direitos. No entanto, quase sempre 
isoladamente até que a Revolução Francesa despertou o mundo 
para a “liberdade, igualdade, fraternidade”. De atitudes isoladas 
à, também, de pequenos grupos em defesa de algumas poucas 
causas – como pelo direito ao sufrágio – essa consciência se 
transformou em movimento universal, controvertido, combatido, 
polêmico, com diversas facetas, mas com grande força para 
defender e conquistar direitos da mulher. 

O principal elemento transformador foi, no entanto, a luta da 
mulher pelo conhecimento, que milenarmente lhe fora negado. 
Outras causas – e incontáveis – abriram espaços para a expansão 
do feminismo. Entre elas, a revolução industrial, revoluções 
tecnológicas – quando a ideologia patriarcal foi enfraquecida – e, de 

maneira determinante, a descoberta de anticoncepcionais – como 
a “pílula” – que libertaram a mulher de gravidezes indesejadas. 

Livros importantes – como “O Segundo Sexo” (1949), uma 
análise detalhada da opressão das mulheres e um tratado 
fundamental do feminismo contemporâneo, escrito pela 
francesa Simone de Beauvoir, e “A Mística Feminina” (1963), da 
norte-americana Betty Friedan – passaram a dar fundamentos 
ideológicos à causa feminista, incentivando protestos e 
passeatas em todos os cantos do mundo. 

No Brasil, o dia 12 de fevereiro de 1968 entrou para a história 
com um protesto contra a censura da cultura, promovido 
por artistas e intelectuais na Cinelândia, Rio de Janeiro. Uma 
bela comissão de frente feminina encabeçada por Eva Todor, 
Tonia Carreiro, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma 
Bengel, comandou a manifestação. E, nos Estados Unidos, um 
acontecimento em 7 de setembro de 1968 tornou-se lendário 
e conhecido como a “queima de sutiãs”. Cerca de 400 mulheres, 
do movimento de libertação feminina, fizeram um protesto 
contra a realização do Concurso Miss América, em Atlantic 
City. Lançaram sutiãs, calcinhas, espartilhos, cintas, saltos altos, 
maquiagens na calçada do hotel onde se realizava o concurso, 
querendo queimá-los. Foram impedidas de fazê-lo, mas o 
acontecimento teve repercussão mundial. 

Esse protesto ia de encontro a um dos jargões do machismo em 
relação ao emprego para mulheres: “Beleza não precisa de currículo”. 
Na realidade – entre as diversas versões – a verdadeira proposta 
do feminismo está em a mulher encontrar o seu próprio caminho 
interior. E, depois, reagir.  

Leila Diniz, símbolo da revolução 
e resistência feminina no Brasil

Símbolo irreverente da resistência à ditadura 
nos anos 1960 e 70, Leila incomodava o regime 
da época por revelar uma fórmula alegre de 
viver, agindo sem hipocrisia, vergonha ou pudor, 
derrubando convenções e tabus. Defendia o amor 
livre e o prazer sexual, num tempo de machismo 
e conservadorismo absolutos. Escandalizou a 
sociedade ao ser fotografada grávida (da única 
filha, Janaína), de biquíni, na praia, durante os 
duros anos da ditadura, em 1971, e entrou para 
a história como símbolo da revolução feminina. 
Faleceu no dia 14 de junho de 1972, num 
acidente aéreo em Nova Délhi, na Índia, quando 
voltava de uma viagem à Áustrália, onde foi 
premiada como melhor atriz, no Internacional 
Film Festival, pelo desempenho no filme ‘Mãos 
Vazias”, com apenas 27 anos. Sem dúvida, uma 
mulher à frente de seu tempo.

Topless vira ferramenta para inibir o abuxo sexual
Fundado em 2008, na Ucrânia, para combater o tráfico e o 

abuso sexual de mulheres do leste europeu, o grupo feminista 
‘Femen’ alcançou exposição e notoriedade mundial ao utilizar 
o topless como ferramenta de protesto contra o turismo sexual, 
racismo, homofobia e outros problemas sociais.

No início, os protestos do grupo envolviam ativistas vestidas, 
mas como nunca obtiveram a atenção dos meios de comunicação 
social, optaram pelo topless, atraindo atenção mediática. O ‘Femen’ 
ganhou adeptas em todo os lugares do mundo, mas, com o tempo, 
passou a ser questionado pelas próprias mulheres. Reconheciam 
sua importância, que impactou ao denunciar a situação do leste 
europeu, mas, que – com um mundo de culturas tão distintas – não 
conseguiu representar um ideal feminista prático e global.

Atualmente, a mulher tem praticado ações mais conscientes, 
desenvolvidas em seus afazeres no dia-a-dia, seja no lar, na 
escola, na empresa. No direito de ir e vir. No direito a dizer “não” 
ou “sim”. No direito de o ser humano viver os seus dias como bem 
entender. E o melhor meio de praticar o feminismo, individual ou 
coletivamente, é continuar insistindo. Sempre.

Passeata contra a Censura da Cultura
Comissão de frente, formada por mulheres, entra para a história durante passeata 

contra a Censura da Cultura, no dia 12 de fevereiro de 1968, Rio (da esquerda para a 
direita, Eva Todor, Tonia Carreiro, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengel).

“Queima de sutiãs”, Atlantic City, EUA (1968)
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Naples (Italy), also residing in cities in Germany, Belgium, Greece and Switzerland, finally 
choosing France to close her cycle, living in Paris, Cannes and Rouen. During that period, 
based on what she could see, hear and feel, she ascertained the inequality, inequity and 
abuse involving woman, in a time she didn’t yet have voice.

Her career as a writer began in 1830 with chronicles published in the “Jornal 
Espelho das Brasileiras” newspaper, aimed at female readers. However, her main 
books were published after 1833, the year she became widow of Manuel Augusto de 
Farias Rocha (the great love of her life and father of her children Augusto Américo 
and Olinda Augusta). One of them is “Rights of Women and Injustice of Men” (written 
in 1832 and published 1833), where she questions male superiority and lists a roll 
of situations where woman can become as, or more skillful than man, subject to her 
simply being given the right to study, thus inaugurating Feminism in Brazil and 
calling to task a system where such questioning wasn’t even imagined. Next came 
“Advices to My Daughter” (1842), dedicated to Olinda Augusta; “Discourse to Your 
Pupils” (1847), aimed at her pupils; “The Tears of a Caeté” (1849), placing the Indian 
in the center of everything and highlighting his values; “Humanitarian Opuscule” 
(1853), about formal and informal education of girls; “Pages of a Dark Life” (1855), 
addressing slavery, establishing her as a pioneer woman speaking up for the Abolition 
of Slavery; and “The Woman” (1859), where she points out the value of breastfeeding 
and the importance of motherly warmth in the cultural shaping of children. All those 
books were written under the pen name of Nísia Floresta Brasileira Augusta (Nísia, 
her nickname; Floresta, tribute to the place where she was born; Brasileira, asserting 
her nationalism; Augusta, tribute to her husband and son, Manuel Augusto and 
Augusto Américo, as well as to her daughter Augusta).

Nísia died April 24, 1885 at age 75, in Rouen, the city where Joana D´Arc was burned 
alive. And 138 years after her birth and 63 years after her death, the city of Papari – through 
Decree-Law 146, effective December 23, 1948, tabled by Representative Arnaldo Barbalho 
Simonetti – received a new name: Nísia Floresta, tribute to its illustrious daughter.

In 1954, on a request from the Brazilian government, her remnants were transferred 
from Rouen to Nísia Floresta. On September 12 the city stopped to receive its returning 
illustrious daughter. The same day the Post Office released a stamp commemorating the 
transfer of her mortal remains, which at first were kept in the Mother Church of Our Lady 
of Ó and later transferred to a mausoleum built on a public square, a symbol of pioneering 
in the struggle for women’s rights in Brazil. In addition to her tomb, the city also houses 
the Nísia Floresta Museum (inaugurated March 2012). Nísia lends her name to streets in 
Porto Alegre, Rio de Janeiro and Recife.

The Rio Grande do Norte pioneering
Inspired by Clara Felipa Camarão (warrior Indian woman born in the early 17th Century 

in the Igapó village, Rio Grande do Norte, who waived household duties in order to fight 
against the Dutch invasion in Pernambuco), Dionísia Gonçalves Pinto, later known as Nísia 
Floresta Brasileira Augusta, planted the first seed in the struggle for women’s rights. History 
tells that while many women fled the place taking their infants, Clara Camarão stayed for 
the combat and stood out leading an all-female platoon called the “Heroines of Tejecupapo”, 
responsible for exterminating the invaders. The courage of the Potiguar (inhabitant of Rio 
Grande State) Indian woman was the staple for Nísia Floresta, years later, to rise the flag 
of Feminism in her state, Rio Grande do Norte.

She was mainly concerned with women’s education and role in our Society, believing 

that progress of a Society would be possible only with the cultural advancement of women. 
To her, woman – even at that time – was regarded already as the “Family Model”, exercising 
a real influence on the destiny of her husband and on the destiny of Nations. Therefore, 
educating a woman was much more than an obligation; it also meant contributing for 
dignifying Family, Nation, the World. 

Her lessons bore fruits, and not by chance Rio Grande do Norte stands out as a 
protagonist when the theme is female pioneering. There, women exercised their voting 
rights for the first time ever in Brazil, partaking in the 1927 elections as voters; there, 
for the first time ever, a woman was chosen to govern a city, a Mayoress elected by the 
people’s vote in 1928, thanks to the passing of Act No 660, effective October  25, 1927, 
establishing voting rights “regardless of gender”. Also, there, a woman was elected 
State Representative in 1934.

The right to vote
Struggle for women`s suffrage in Brazil started in 1910, when teacher Deolinda Daltro 

founded the Women`s Republican Party in Rio de Janeiro. Nine years later, biologist Bertha 
Lutz founded the Women’s Intellectual Emancipation League, promoting more forceful 
manifestations. Diva Nolf Nazário also contributed for achieving voting rights for women. 
Combative, she began her struggle in 1922, in the Largo de São Francisco Law School where 
she studied, defending, against most of the students, the simple right of voting for the 
August XI Academic Center elections. Subsequently, she had an active role in the founding 
of the Paulist Alliance for Universal Voting.

However, it was up to teacher Celina Guimarães Viana, born in Natal, Capital City 
of the State, to make history as the first woman voter in Brazil. She exercised her voting 
rights in November 1927, in Mossoró City in the Rio Grande do Norte countryside, five 
years before the consolidation of women`s vote established in the Electoral Code reform 
through Decree-Law 21076, signed on February 24, 1932, by President Getúlio Vargas, after 
an intense national campaign for the rights of women to vote. New Zealand was the first 
country in the world to grant women that right, in 1893.

Rio Grande do Norte was also responsible for the election of the first Mayoress in 
the history of the Country and of all Latin America. The accomplishment belongs to 
Alzira Soriano, who at age 32 and taking advantage of a loophole in a State Law (“in Rio 
Grande Norte all citizens, regardless of gender, can vote and be voted, provided they 
meet the conditions demanded in this Law”), was elected in Lajes City in 1928, taking 
office in 1929. One year later, with the 1930 Revolution, she was dismissed from office 
for not agreeing with Getúlio Vargas’ government. She resumed public life in 1945 as a 
City Counselor in Jardim de Angicos, her city of birth, was elected for three terms and 
rose to Chairwoman of the City Council.

Carlota, the first Federal Congresswoman
After the 1930 Revolution, the Suffragist Movement achieved its great victory. Decree 

21076, effective February 24, 1932, signed by President Getúlio Vargas, widened the 
country`s political scope granting voting rights to all Brazilians over 21, literate, regardless 
of sex. It also guaranteed secret vote and the right of women to run for Office. 

Elections for the Constituent Assembly took place in 1933, and in the whole country 
only one woman won a seat. Of the 22 seats for the Paulist Caucus, the Single List for São 
Paulo, made up of PRP e PD Party members, elected 17 names. And among them, the 
first women elected in Brazil for the Federal House of Representatives: physician Carlota 
Pereira de Queirós, with 5,311 votes in the first ballot and 176,916 in the second. Berta 

Lutz, representative of the Independent Electoral League created by her for defending 
women’s rights, was first alternate and only occupied a seat in 1936, due to the death 
of the holder, Congressman Cândido Pessoa.

Thus, Carlota Queirós was the first and only female voice to be heard in the National 
Congress during her participation in the Constituent Assembly of 1934, which retired the 
Constitution of the Old Republic.

A Piracicaban woman among the pioneers
In Brazil, the concept of pioneering isn’t taken very seriously. It’s usually distorted, 

with every historian (or internaut, nowadays) dictating the paths of History, looking 
after his own agenda. When we punch “search” for who was the first Congresswoman 
elected, we find several names. In general, however, every source, according to his own 
interests, submits a name as pioneer: the first State Representative was elected in State 
“x” or “y”, as though she were the only one, never mentioning the others.

Actually, there were nine women elected State Representatives for the 1934 Constituent, 
among them young Piracicaban Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, granddaughter 
of the first civilian President of the Republic, Prudente de Morais, who we should state here 
(due to our passion for Piracicaba), as being the “only true” pioneer. Months before, also in 
1934, she had taken office as Mayoress of Limeira, by appointment of Armando de Salles 
Oliveira (at the time Federal Intervenor in São Paulo and its future Governor). She stands 
out as the first in São Paulo State and second in Brazil, a position she shares with Joanna da 
Rocha Santos, aka Dona Noca (famous for rising the flag of feminism), elected Mayoress of 
São João dos Patos in Maranhão, also in 1934; both behind only of Alzira Soriano, elected 
in 1928 Mayoress of Lajes (RN).

As recorded in the Limeira City Council minutes, during her tenure Maria Thereza 
paved the streets in downtown Limera, at the time of dirt, with her own money, due to the 
Municipality lacking enough funds for it.

Assumption of “Marys”
And once again Marys take over our History. In addition to Maria Thereza, elected by 

the Constitutionalist Party with 223,091 votes, other Marys also were elected for the House 
of Representatives in 1934. Maria Thereza Nogueira de Azevedo, native of São Paulo City, 
also was elected, and during her tenure she championed – primarily – education.

However, inasmuch as São Paulo came out ahead with two elected Representatives, 
Rio Grande do Norte – a benchmark for political pioneering in Brazil – couldn’t be 
left out, electing a woman from Currais Novos (RN) in the Seridó region, Maria do 
Céu Pereira Fernandes, – only 24 years old, with 12,058 votes – for the Legislative 
House. Due to a disagreement regarding the ideas imposed by Getúlio Vargas, her 
mandate was revoked in 1937.

Other “Marys” in the list are: Maria José Salgado Lages, aka Lily Lages, eletcted 
by Alagoas and attorney-at-law Maria Luiza Bittencourt, elected Representative for the 
Bahia Legislative Assembly.

Curiously, teacher Antonieta de Barros in Santa Catarina, who also made history as 
the first black woman elected in Brazil, used the Maria da Ilha (Island Mary) pen name 
in her works, among them the famous 1937 book “Tatters of Ideas”. In addition to her 
political militancy, Antonieta (or Island Mary) was actively engaged in cultural life in 
her State. She founded and directed the “A Semana” newspaper between 1922 and 1927, 
during which period and by mean of her chronicles, she spread her ideas mainly dealing 
with education, political outrages, women`s condition and racial prejudice. 

The Feminist Movement was born out of the weariness of woman, of her deep outrage 
after thousands of years of imposed submission, an almost forced serfdom. Woman’s saga is 
age-old. Still in pre-history she was goddess, an amazement to man who didn’t understand 
how children could be born from the belly of a woman.  How did it happen, what power 
did she have for generating people? She became a goddess, a mystery. And was venerated. 
However, when man found out that the seed was his own and woman collected it, in a 
process like a farmer seeding the soil – man came to regard himself as the true God, the 
true Creator. And the woman, his serf. 

In the understanding of any minimally intelligent and civilized person, that story – a 
true crushing of woman as a human being – is revolting. Aristotle spread the thought of 
woman`s fragility in face of man, of her inability for performing tasks and activities other 
than domestic ones. He established well defined relationships: master/slave; husband/
wife; parents/children. There is a dominator and there are dominated. 

That thought – that seems to contradict the Aristotelian statement that it is due to all 
citizens to rule and be ruled – spread forth, strengthening former and later prejudices. If 
we stayed with Schopenhauer (1788/1860) only, the horror would be even greater. Acid, 
bitter, pessimistic, the philosopher reveals himself a misogynist in his work “Essay on 
Women”. Among other horrors – ratifying the contempt with which woman was looked 
upon – he says: “A simple look at the build of a woman gives away that she isn`t intended 
for great mental or physical endeavors.” “… must obey man, be a patient partner making 
his existence peaceful”. Pages upon pages of concepts today unbelievable, issued by the 
philosopher who inspired Freud and Nietzsche

Leader of feminist movement lends her name to a city
Cities with women’s names are common in Brazil and everywhere in the world (and we 

think it unnecessary listing them here). One of them, however, deserves a special mention.
Papari, a city in Rio Grande do Norte, had its name changed to Nísia Floresta (Nisia 

Forest) as a tribute to an illustrious daughter: educator, writer and human rights activist 
Nísia Floresta Brasileira Augusta, pen name of Dionísia Gonçalves Pinto, who lifted high 
the flag of Feminism in Brazil.

Born in Papari on October 12, 1810, Nísia Floresta is regarded by many historians as 
a woman ahead of her time. Pioneer of Feminism in Brazil, she professed a philosophical 
concern with Brazilian every-day of her time and strove to advance and champion an 
educational reform for Brazilian girls, breaking out of the boundaries separating public and 
private spaces, publishing texts in newspapers and writing books defending women’s rights.

Nísia married at age thirteen to landlord Manuel Alexandre Seabra de Melo, a marriage 
that according to some historians was “arranged” by her father, routine for the time. 
Claiming incompatibility of temperament, Nísia decided to leave him (truly a “scandal” 
for the time, since woman only “served” for “serving” man) and returned to the parental 
house, a rare thing in those times that cost her a fame of “dishonored woman”, an episode 
that was inspiration and encouragement for her fight for women’s rights. 

Badly reputed, she had to leave the city and moved to Vila de Goiana in Pernambuco 
with her parents. From then on, her “sojourns” were many. She resided in the States of 
Pernambuco (Recife) and Bahia (Olinda), excelling as a teacher; of Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre), where she became friends with the revolutionaries Anita an Giuseppe Garibaldi.

Later on, she settled in Rio de Janeiro (RJ), where – as an educator – she founded the 
Colégio Augusto, exclusively dedicated to the education of girls. Moving around, she 
lived abroad in Lisbon and Coimbra (Portugal), London (England), Rome, Florence and 

fEminism - born out of WEarinEss
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 Uma mulher viúva, Maria Margarida da Graça Martins, comprou uma sesmaria 
de duas léguas quadradas, entre o rio Piracicaba e o ribeirão Quilombo, dando 
início a uma grande história que, ao longo do tempo, ainda mais se enriqueceu.

Nascida em 27 de novembro de 1872, Margarida foi forjada moral e espiritualmente 
pela dor. Como era costume ainda no século 19, ela, com apenas 13 anos, foi levada 
a casar-se com José Paschoal de Lima. A família morava em Santos. Ainda menina, 
filha única de pais fazendeiros – o sargento mor Manoel José da Graça e Anna Maria 
Cardoso - mal teve tempo de sair da puberdade e se viu diante da primeira tragédia: 
apenas três anos após o matrimônio, amargou o falecimento do marido. Algum tempo 
depois, voltou a casar-se com o também sargento mor Francisco de Paula Martins. A 
patente correspondia ao atual posto de major. 

Raios, relâmpagos e trovões caíram, novamente, sobre a jovem Margarida, agora 
com cinco filhos. Francisco de Paula, o marido, morreu, deixando-lhe não apenas a 
família para cuidar, mas, também, terras, escravos, agregados, a responsabilidade 
do comando e das decisões. Margarida revelou, então, sua alma heroica e, acima de 
tudo, sua fé. E promoveu a união de todos em busca de uma nova vida nas terras 
adquiridas naquela região de “verde substancial e exuberante”. Ela acreditou no que 
iria fazer: uma fazenda e engenho de cana de açúcar. E, movida especialmente por 
sua fé, Margarida chegou, em 1837, ao lugar povoado, ainda, de índios. Os nomes 
de lugarejos diziam da influência dos caiapó e paiaguá: Capivari (rio das capivaras), 
Caiubi (a folha azul), Tupi (pai supremo), além dos grandes rios que circundavam 
o grande vale: Piracicaba (lugar onde o peixe para) e Tietê (rio verdadeiro, rio por 
excelência). E em direção aos campos de Araraquara (paradeiro das araras).

... e surgiu Santa Bárbara D´Oeste
Estava, pois, tudo por fazer e realizar, o pequeno Novo Mundo de Margarida. 

Tempos em que o Catolicismo era a religião oficial do Império, Margarida – a 
exemplo do que ocorrera no Descobrimento da América e do Brasil – quis proclamar 
a sua fé, agradecer as bênçãos e rogar por auxílios de seu Deus. Devota de Santa 

A Trindade Feminina
Uma das histórias que se contam de Bárbara, tornada santa, é que ela – ao conhecer 

os ensinamentos cristãos – pediu, na ausência do pai, se abrisse uma terceira janela 
em seus aposentos. Quando o pai retornou e lhe perguntou sobre a mudança, 
Bárbara explicou tratar-se de símbolos da sua nova fé: o Deus Uno e Trino, Criador 
de todas as coisas. Eram a tenacidade e a fé, a convicção e a perseverança femininas 
revelando-se na jovem que seria martirizada por acreditar. 

Santa Bárbara d´Oeste poderia vangloriar-se de ter nascido da força de Margarida 
e Santa Bárbara. No entanto, esse admirável poder feminino da criação, dos cuidados, 
da geração, da manutenção da vida teria que ser ainda mais amplo, talvez a exemplo da 
Trindade assumida pela jovem Bárbara. E essa Trindade Feminina aconteceu quando 
outra mulher – admirável por sua vocação de serviço, por seu amor aos desvalidos 
– surge das vísceras daquele Novo Mundo sonhado por Margarida Martins. O 
nome: Pearl Ellis Mcintyre, filha de Roberto e Mary, imigrantes estadunidenses, 
casada com um dos precursores da indústria no Brasil, Alberto Jackson Byington e, 
popularmente, conhecida como Pérola Byington. Com Margarida e Santa Bárbara, 
forma a Trindade Feminina que inspira e alimenta a alma dos barbarenses. 

Nascida no dia 3 de dezembro de 1879, Pearl transformou-se na grande 
Pérola, cuja vocação missionária para a fraternidade daria uma enciclopédia de 
generosidade. Ninguém se preocupou tanto com a saúde da mulher como ela. 
Famosa por dedicar sua vida à assistência social, tanto no Brasil quanto na Cruz 
Vermelha dos Estados Unidos, criou serviços de clínica geral, higiene infantil, 
pré-natal e chegou a organizar creches, bibliotecas infantis e um lactário. Foi 
dela, também, a iniciativa da criação do primeiro abrigo para mães solteiras e 
da fundação do Hospital Infantil e Maternidade da Cruzada Pró-Infância, em 
1959, do qual foi diretora-geral até o ano de sua morte, em 1963. Atualmente, 
o Hospital leva seu nome e é administrado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Bárbara – a mártir virgem – Margarida doou uma parte de suas terras para a 
edificação de uma capela em homenagem à santa de sua devoção. Em 1818 – no dia 
4 de dezembro, dia consagrado à Virgem Mártir – inaugurou-se a capela de Santa 
Bárbara, sem sequer se imaginar que daria nome, também, a uma futura cidade e 
à identificação de um povo. 

Margarida estabeleceu uma união singular e confiante com Santa Bárbara, ambas 
como que dominadas pelas mesmas aflições e esperanças. Pois Bárbara – uma bela jovem, 
nascida na atual Turquia, ainda no século 3 – vivera sua adolescência sufocada por 
perplexidades. Se Margarida fora levada a casar-se com 13 anos, Bárbara permanecera 
privada de contato com o mundo e com as pessoas, meditando sobre a natureza, as 
estações do ano, as aves, os animais. E passou a questionar os ensinamentos dos pais, 
em seu universo pagão de muitos deuses e conflitos. Diferentemente de Margarida, 
porém, Bárbara negou-se a se casar com os pretendentes escolhidos por seu pai. Ela 
descobrira – ao entender as lições do Cristianismo – que deveria casar-se apenas por 
amor, não por negócios ou contratos. Teria sido isso que atraiu a devoção de Margarida, 
o exemplo de resistência e de vontade de Bárbara? Ou foram os relâmpagos, trovões 
e tempestades que desabaram sobre a jovenzinha turca, levando-a a ser torturada e 
decapitada pelo próprio pai? Ter-se-ia Margarida sentido moralmente torturada e 
decapitada, como a santa de sua devoção?

Ninguém jamais saberá. No entanto, Santa Bárbara se tornara, diante da 
Igreja e seu povo, modelo de mulher e bendita por Deus. Pois – quando decepada, 
sua cabeça rolou pelo chão – um raio riscou o espaço, um trovou ribombou 
assustadoramente, e o povo viu o pai de Bárbara ser fulminado no mesmo 
instante. Ela se tornou, então, “protetora contra relâmpagos e tempestades” 
– físicas e, também, as espirituais – num testemunho de que o casamento deve 
acontecer quando houver amor, enquanto o coração deve buscar a verdade com 
singeleza. O vilarejo passou a se chamar Santa Bárbara, e nascia da união 
espiritual de duas mulheres.

 Santa Bárbara D´Oeste, primeira cidade do Brasil fundada por mulher Pérola Byington

In addition to the six “Marys” above listed, three other women stood out as pioneers 
in the history of Legislative Houses in Brazil: teacher Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro, 
in Sergipe; and maranhenses (natives of Maranhão) Zuleide Violeta Fernandes Bogéa and 
Rosa Castro; this last one didn’t take office as her election was contested in the Electoral 
Justice due to a mistake made by her party in her registration.

The French Revolution awakens the World
Woman has always struggled – since she lost her role as matriarch – for her 

rights. However, almost always singly, until the French Revolution awoke the World 
to “liberty, equality, fraternity”. From isolated attitudes to small groups defending a 
few causes – as the right to vote, – such awareness turned into a universal movement, 
controversial, fought against, polemic, many faceted; but with great strength for 
defending and winning women’s rights. 

However, the major transforming element was woman’s struggle for knowledge, 
denied her through the millennia. Other causes – uncountable ones – opened up space 
for the expansion of Feminism. Among them the Industrial Revolution, the technological 
revolutions that weakened the patriarchal ideology and – decisively – the discovery of 
contraceptive methods – such as the “pill” – that freed women from undesired pregnancies. 

Important books – such as “The Second Sex” (1949), a comprehensive review on 
women’s oppression and a fundamental treatise on contemporary Feminism, written by 
Frenchwoman Simone de Beauvoir; and “The Feminine Mystique” (1963) by American 
Betty Friedan, – provided ideological foundations to the Feminist causes, encouraging 
protests and rallies all over the world. 

In Brazil, February 12, 1968 made History with a rally against cultural censorship, 
organized by artists and intellectuals in Cinelândia, Rio de Janeiro. A beautiful leading 
committee headed by Eva Todor, Tonia Carreiro, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara and 
Norma Bengel commanded the protest. And in the USA, a September 7, 1968 happening 
became legendary, known as the “bra burning”. Around 400 women belonging to the 
Women’s Liberation Movement protested the Miss America Concourse underway in 
Atlantic City. They threw bras, panties, corsets, girdles, high-heels and make-up on the 
sidewalk of the hotel where the concourse was being held, intending to burn the lot. They 
were prevented from doing it, but the event had global repercussion. 

Their protest was against one of the jargons of machismo in relation to jobs for women: 
“Beauty doesn’t need a curriculum”. Actually – among the various versions – the true 
proposal of Feminism is for woman to find her own inner paths. And then, to react.

Igreja construída por Maria Margarida da Graça Martins e dedicada à Santa Bárbara dá origem ao município de Santa Bárbara D´Oeste, interior de São Paulo



Outro – e quase insuperável – desafio destas páginas: o corpo 
feminino. Mais simples, talvez, seria referir-se à forma, matéria que 
reveste uma substância também misteriosa. Forma, porém, é outro 
desafio, tais as mais diversas conceituações que lhe têm sido dadas. 
O entendimento dos gregos – manifestado por Platão, Aristóteles, 
Plotino, Píndaro, Homero e tantos outros – mantém, ainda hoje, 
muitos de seus efeitos, permitindo-nos as mais amplas buscas 
culturais. Infelizmente, visões apenas materialistas criaram novas 
concepções, que tentam dissociar o indissociável do ser humano: 
corpo, alma, espírito. Tentemos simplificar, pois e porém.  

Fiquemos, assim, com uma percepção mais comum, a anatômica: 
corpo é “a estrutura física de um organismo vivo”. De homens, 
mulheres, plantas, animais, tudo o que vive. Lembremo-nos, porém, 

CORPO FEMININO, BELO E EXUBERANTE

não se tratar de tudo o que existe. Pois pedras, cadáveres, existem, 
mas não vivem, embora tenham aparência. O ser humano está além: 
ele existe, ele vive, ele é. Pois pensa, reflete, raciocina. A mulher é 
dotada de tudo isso e mais ainda, incluindo a harmonia da forma. 

A começar pela pele, através da qual o corpo fala, sente, toca, 
comunga. A pele da mulher é mais sedosa, macia, aveludada. As 
mãos, as pernas, os pés, as nádegas, os seios, os braços, o pescoço, 
o ventre – cada pedacinho do corpo feminino tem uma memória 
ancestral. O corpo é a “carne” e, portanto, algo ao mesmo tempo belo, 
sedutor e perigoso. E o busto, como que um fetiche e tabu. Em todas 
as civilizações, o busto e os quadris femininos foram alvo de cuidados, 
de idealizações, de desejos. Cretenses, egípcios, gregos, romanos, 
todos – cada um à sua maneira – “moldaram” o corpo da mulher.

 

 

O corpo diz o que as
palavras não podem dizer

MARTHA GRAHAM 
(dançarina e coreógrafa)



Ursula Andress ajuda a popularizar o uso do biquini, em 1962, com o filme ‘007 contra o Satânico Dr. No’
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Houve, sempre, um “ideal de mulher” que, na realidade, deve ser 
entendido como o ideal masculino de mulher. Não importam os 
“modelos”, digamo-lo assim, que cada época impõe e, até mesmo, a que 
submete o corpo feminino. As cavernas primitivas mantêm a memória 
de quando o homem – admirando, endeusando, venerando a mulher – 
fixava-a na pedra, com suas formas exuberantes. Eram gordas, de seios 
e nádegas notáveis, mas belas para a visão da época. Mulheres grávidas 
em posições graciosas, mulheres sensuais, atraentes, despertando o 
homem para seu destino de semeador de vida. A atração feminina é um 
dos mais significativos – senão, o mais – componentes da procriação. 
Sem o desejo, não há criação. O corpo da mulher é uma história de 
sedução, fonte de desejos masculinos, embora – ao longo dos séculos -  
tenha sido explorado como objeto sexual, comercial, propagandístico. 
Sexo e estômago, eis o centro da vida.  

Religiões, porém – em especial cristãs – viram e veem o corpo 
humano com desprezo. Há que se cobri-lo, que se ocultá-lo, que 
se não o expor. Corpo feminino é tentação permanente, fonte de 
pecado, de perdição – eis a que relegaram (e muitos ainda o fazem) o 
encanto do corpo da mulher. Nesse caos de exaltação e de desprezo, 
a mulher tornou-se vítima de invenções que lhe aprisionaram 
o corpo. Foram espartilhos, corpetes, cinturões da castidade, 
anquinhas, proto-sutiãs, sutiãs. Mas, por outro lado, imortalizaram-
lhe belos seios nus, pintados e esculpidos, por artistas plásticos, 
como verdadeiras obras de arte. E, nesta, na arte, endeusou-se – em 
todos os tempos – o corpo da mulher. 

Um quadro de 1420, do pintor francês Jean Fouquet, ‘A virgem 
de Melun’, mostra, com ternura e sensualidade, a cortesã com um 
dos seios coberto e o outro, eroticamente à mostra. Era como se, 
arquetipicamente, o homem – como ocorre desde a caverna – 
voltasse a venerar a deusa, a mulher sagrada nua e reverenciada. Ou 
como entendeu o artista Philippe Perrot: “Na cera mole dos corpos, 
cada sociedade deixa sua marca”. 

Entre os artistas brasileiros, Antonio Parreiras foi quem melhor 
retratou o nu feminino. Sua mais importante obra, Frineia – pintada 
em Paris, no início de 1909, e reproduzida em cartões-postais 
coloridos, publicados por diversos editores europeus, ganhando 
fama internacional – foi alvo de uma ação, no mínimo, curiosa. Em 
1932, a tela foi doada ao National Press Club – NPC, uma das mais Frineia (1909), Antonio Parreiras

A virgem de Melun (1450), Jean Fouquet 

conceituadas instituições de imprensa em todo o mundo, com 
sede em Washington, EUA, lá permanecendo exposta por meio 
século em local privilegiado, até que, em 1982, com a admissão 
de jornalistas mulheres ao clube, foi removida para um reles 
depósito, atendendo a um apelo do “politicamente correto”, para 
evitar possíveis constrangimentos às novas associadas. Mais tarde, 
adquirida por um colecionador brasileiro, a obra pôde ser vista e 
observada no Museu Antonio Parreiras, em Niterói, Rio de Janeiro, 
durante uma exposição, em 2008. 

O custo da sedução 
A formosura e o inato poder de sedução da mulher têm uma 

história também milenar. E um custo muitas vezes penoso. Cobrindo 
a sua própria nudez – e, assim, diferenciando-se dos animais e 
“selvagens” – o ser humano criou vestimentas que, para a mulher, 
deveriam ser sedutoras. O busto feminino e os quadris sempre 
fortaleceram o desejo sexual masculino e a mulher sempre, também, 
teve consciência disso, no prazer da sedução. E o que é sedução senão, 
ao mesmo tempo, exibir e esconder aquilo que se quer mostrar? 

Sutiãs, biquinis e minissaias
Moldar o próprio corpo, esconder a inevitável flacidez dos seios, 

esses foram o desafio e o custo da mulher em sua complicada trajetória 
entre o pudor, a sedução e a irreparável nostalgia da juventude. O 
cuidado e o destaque às nádegas estão representados em esculturas 
datadas de 25 mil anos antes de Cristo. Um referencial dessa reverência 
é a Deusa Com Serpentes, de Creta, (1.600 a.C.) cuja estátua a revela 
oferecendo os seios nus aos seus crentes e adoradores. O Estado 
Romano lançava ao desprezo mulheres com mamas caídas, o que 
as obrigou a criar artifícios para sustentá-las. A mulher, assim, viu-se 
forçada a adaptar-se ao ideal feminino do homem de cada época: ora 
exuberante, como as Vênus calipígias (de nádegas grandes) da pré-
história, aos bustos miúdos e ventres redondos da Idade Média. 

O ‘sustentador de seios’, mais tarde conhecido como sutiã (palavra 
que vem do francês sutien gorge), tem quase dois milênios de 
história. É praticamente impossível dizer quando ele surgiu e quem 
foi seu verdadeiro autor, mas é de conhecimento de todos que 
mosaicos romanos dos séculos III e IV da Era Cristã já mostravam 
mulheres usando uma faixa de tecido sobre os seios, chamada de 
strophium, algo semelhante aos atuais sutiãs sem alça. Mas modelos 

parecidos já eram usados séculos antes na Grécia para amarrar os 
seios e facilitar o movimento dos braços das mulheres.

Apontar o nascimento da versão moderna da peça também é 
uma tarefa difícil. A partir do final do século XIX vários desenhos de 
sustentadores de seios apareceram, principalmente na França, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. O pioneirismo – segundo historiadores 
– está entre a francesa Herminie Cadolle, que lançou o modelo “Bien-
être”, em 1889, e inaugurou uma casa especializada em roupas de 
baixo, em Paris, em 1910, e as norte-americanas Mary Tucke (criadora 
do primeiro desenho de sutiã com modelagem semelhante à atual, em 
1893) e Mary Phelps Jacob, que – ao tornar famoso um modelo feito 
com lenços de seda amarrados por faixas –, obteve a primeira patente 
do sutiã, em 1914, oficializando seu status de inventora do produto.



Mary Quant revolucionou a moda feminina com a criação da minissaia
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O maiô, peça única de roupa de banho usada por mulheres, teve origem 
no final do século XVII, a partir do momento em que o ato de banhar-se em 
rios ou praias tornou-se uma atividade social, tendo como maior impulsor 
o rei Jorge III, da Inglaterra. A moda não avançou e utilizá-lo ao ar livre 
era considerado um ato contra o pudor. Em 1905, a australiana Annete 
Kellerman, primeira mulher que tentou cruzar o Canal da mancha a nado, 
foi detida por indecência enquanto treinava na cidade de Boston, EUA.

Já a criação do biquíni é disputada por dois estilistas franceses: 
Louis Réard e Jacques Heim apresentaram a peça praticamente ao 
mesmo tempo, em 1946. Diz a história que Heim foi mais rápido ao 
apresentar o ‘átome’ (átomo, em francês), que seria o “menor maiô 
do mundo”, mas que Réard foi mais inteligente ao lançar dias depois 
o “menor que o menor maiô do mundo”, batizado por ele de ‘biquíni’, 
por causa dos testes nucleares realizados no Atol de Bikini.

O biquíni foi definido como um ‘escândalo’ para a época, e, de 
imediato, foi proibido em vários países, incluindo a França. Atrizes 

como Ava Gardner, Ursula Andress e Brigitte Bardot resolveram lutar 
contra tal preconceito e aderiram ao biquíni como instrumento de 
sedução em filmes e em fotos. No Brasil, a primeira mulher a usar 
um biquíni foi a modelo alemã Miriam Etz, em 1948.

Uma mudança radical nesses padrões femininos de beleza e de 
sedução ocorreu na década de 1960, em Londres, oportunidade em 
que Mary Quant revolucionou a moda com a criação da minissaia (um 
diminuto pedaço de pano que mudou o guarda-roupa da mulher), 
contribuindo sobremaneira com a emancipação feminina; e com o 
surgimento, também em Londres, da modelo Lesley Hornby, conhecida 

Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga do mundo, em peça publicitária do shampoo Pantene

mundialmente como Twiggy (termo em inglês que vem da palavra 
graveto ou palito), de aparência fragílima que, no entanto, se tornou a 
primeira estrela da moda naqueles anos. A magreza de Twiggy inspirou 
o padrão “mulher magra” que passou a ser relevante em toda a indústria 
da moda. Que, por conseguinte, impôs e impõe estilos ao mundo. 

Ao invés de mulheres com curvas generosas, Twiggy mostrou 
que a referência em relação às formas femininas deveria mudar. Com 
seus olhos marcantes e cabelos curtíssimos, estilo Joãozinho, ela foi 
a pioneira no conceito de que menos é sempre mais. A mulher, pois, 
está, também, submetida a essa ditadura da criação e promoção de 
estilos de beleza. Criados pelo universo masculino, obviamente. 

Gisele Bündchen, orgulho nacional
Se Twiggy entrou para a história como ‘modelo padrão em 

magreza’, coube a uma brasileira o título de ‘a maior modelo de todos 
os tempos’. A gauchinha de Horizontina, Gisele Caroline Bündchen, 
alcançou um patamar até hoje não ultrapassado por nenhuma outra 
modelo. Considerada pela revista Rolling Stone como a modelo 
mais bonita do mundo, Gisele ostenta números incríveis: a mais 
fotografada, a que emplacou o maior número de capas em revistas 
em todo o mundo e a mais bem paga. Despediu-se das passarelas 
no dia 5 de agosto de 2016, durante a cerimônia de abertura dos 
Jogos Olímpicos, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Lesley Hornby, a Twiggy, inspirou o padrão “mulher magra” na indústria da moda 



 Another – an almost insurmountable one – challenge in these pages: the female body. 
Perhaps it would be easier to refer to shape, a subject that deals with another also mysterious 
substance. Shape, however, is a different challenge, so many are the different concepts 
addressing it. The awareness of the Greek – manifested by Plato, Aristotle, Plotinus, Pindar and 
so many other – even today keeps many of its effects, allowing us the widest cultural searches. 
Unfortunately, visions that were only materialist created new concepts that try to dissociate 
the indissoluble in Human Being: body, soul, spirit. Let us, therefore, try and simplify.  

Thus, let us stay with the commonest perception, the anatomical one: body is “the 
physical structure of a living organism”. Of men, women, plants, animals, all that lives. Let 
us remember, however, that such doesn`t mean all that exist. For rocks, and dead bodies, 
they exist but do not live, although they have a structure. Human Being is one step beyond 
that: he exists, he lives, he is. Since it thinks, reflects, reasons. Woman is endowed with all 
that and even more, including the harmony of shape. 

Starting with the skin, through which the body talks, feels, touches, partakes. The skin 
of a woman is silkier, softer, velvety. Hands, legs, feet, buttocks, breasts, arms, neck, belly – 
every tiny piece of the female body has an ancestral memory.  The body is “flesh”, therefore 
something at once beautiful, enticing and dangerous.  And the bosom, like a fetish and taboo.  In 
all civilizations the female bosom and hips were subject of cares, idealizations, desires. Cretans, 
Egyptians, Greek, Romans, all of them – each their own way – “molded” the female body. 

However, there has always been an “ideal of woman” that should be understood as the 
male ideal of woman. It doesn’t matter the “models”, let us say so, that every age imposes 
on, even submits the female body to. Primitive caves keep the memory of a time when man 
– admiring, deifying, venerating woman – fixed her on stone, with all her exuberant shapes. 
She was fat, with remarkable breasts and buttocks, but beautiful in the aesthetics of that time. 
Pregnant women in graceful positions, sensuous, attractive women arousing man to his 
destiny of seeder of life. Female attractiveness is one of the more – if not the most – significant 
components of procreation. Without desire, there is no creation. Female body is a history of 
seduction, a source of male desires, although – over the centuries – it has been exploited as a 
sexual, commercial, advertising object. Sex and stomach, those are the core of life.

Religions, however – in special the Christian – viewed and still view human body 
with contempt. It must be covered, hidden, not to be exposed. Female body is a permanent 
temptation, source of sin, of perdition – that’s what they have relegated to (and many 
still do) the female body. In that chaos of exaltation and contempt woman became a 
victim of inventions that imprisoned her body. Corsets, bodices, chastity belts, panniers, 
proto-brassieres, brassieres. But, on the other hand, beautiful naked breasts, painted and 
sculptured, were immortalized by artists as true Works of Art. And in that, in Art, the female 
body – in all times – has been deified. 

A 1420 painting of French painter Jean Fouquet, “The Virgin of Melun”, shows with 
tenderness and sensuality a courtesan with one of her breast covered and the other erotically 
exposed. It was as if man, archetypally – as it happens since the cave –, resumed venerating 
the goddess, the sacred and revered naked woman. Or, as expressed by artist Philippe 
Perrot: “In the soft wax of bodies, every society leaves its mark”. 

Among Brazilian artists, it was Antonio Parreiras who best portraited female nude. His 
most important work, Frinéia – painted in Paris in the beginning of 1909 and reproduced in 
color post cards published by several European editors achieving international fame – was 
target of an action in the very least curious. The canvass was donated in 1932 to the National 
Press Club – NPC, one of the most prestigious press institutions in the world, where it was 

displayed for half a century at a privileged place. Until in 1982, with admission of female 
journalist in the club, it was removed to a shabby depot complying with a “politically 
correct” appeal, in order to prevent possible embarrassment to the new associates. Later on, 
acquired by a Brazilian collector, the work was seen and admired in the Antonio Parreiras 
Museum in Niteroi, Rio de Janeiro State, during a display in 2008.

The cost of seduction 
The beauty and innate power of seduction of woman has an also age-old history. 

As well as a cost, at times dear. Covering his own nakedness – thus becoming different 
from animals and “savages” – Human Being created clothes that, for a woman, should be 
seducing. The female bosom and hips have always aroused male sexual desire and women 
have also been aware of that, in the pleasures of seduction. And what is seduction but a 
simultaneous showing and concealing of what one wants to show? 

Brassieres, bikinis and miniskirts
Molding her own body, concealing the unavoidable flaccidity of breasts, that was the 

challenge and cost to woman in her complicated path, mixing modesty, seduction and an 
unremittent nostalgia for youth. The care for and highlighting of buttocks are represented 
in sculptures dated twenty-five thousand years Before Christ. A reference of that reverence 
is the Goddess with Serpents from Crete (1600 B.C.), a statue that shows the Goddess 
offering her bare breasts to her believers and worshipers. The Roman State scorned women 
with fallen breasts, forcing them to engender devices to support them. Thus, woman was 
forced into adapting to the male ideal of female of every time: at times exuberant, as the 
callipygian Venus (with large buttocks) from pre-history, to the small breasts and round 
bellies of the Middle Age.  

The “breast support”, later known as sutien (from the French sutien gorge), has almost 
two thousand years of history. It’s practically impossible to tell when it appeared and 
who was its true deviser, but it’s widely known that Roman mosaics from the 3rd and 4th 
Centuries of the Christian Era already depicted women wearing a cloth strap over their 
breasts, called strophium, somehow resembling current strapless brassieres. But similar 
models already were used centuries before in Greece, in order to arrest breasts and facilitate 
arm movement for women.

Ascertaining the birth of the modern version of the garment is a challenging task also. 
As of the end of the 19th Century, several designs of breast supporters emerged, mainly 
in France, England and United States. Pioneering – according to historians – rests between 
Frenchwoman Herminie Cadolle, who launched the “Bien-être” model in 1889, inaugurating 
a commercial house specializing in undergarments in Paris in 1910, and Americans Mary 
Tucke (creator of the first brassiere design similar to the current ones in 1893) and Mary 
Phelps Jacob, who – making famous a model made of silk scarfs tied by straps – received 
the first brassiere patent in 1914, warranting her official status as inventor of the product.

The swimsuit, a one-piece bathing suit worn by women, had its origin in the late 
17th Century, when bathing in rivers or on beaches became a social activity, its greatest 
promoter being King George III of England. The fashion didn’t prosper and wearing it in 
open air was regarded as indecent exposure. In 1905, Australian Annete Kellerman, the first 
woman who tried to cross the English Chanel swimming, was detained for impropriety 
while training in Boston City, USA.

Regarding the bikini, its creation is disputed by two French stylists: Louis Réard and 
Jacques Heim presented the garment practically at the same time, in 1946. History tells 
that Heim was swifter in showing the “átome” (atom in French), purportedly the “smallest 

swimsuit in the world”; however, Réard was cleverer and days later presented the “smaller 
than the smallest swimsuit in the world”, baptizing it “bikini”, because of the nuclear tests 
than being made in the Bikini Atoll.

The bikini was branded as a “scandal” at the time and was at once forbidden in several 
countries, including France. Actresses such as Ava Gardner, Ursula Andress and Brigitte 
Bardot decided to fight against such prejudice and adopted the bikini as an instrument of 
seduction in motion pictures and photos. In Brazil, the first woman to wear a bikini was 
the German fashion model Miriam Etz, in 1948.

A radical change in those female standards of beauty and seduction took place with the 
emergence, in the sixties, of fashion model Lesley Hornby, known around the world as Twiggy 
(coming from twig), with a very fragile appearance, who nevertheless became the number one 
fashion star in those years. Twiggy’s slenderness inspired the “slim woman” standard that 
became relevant in the whole fashion industry. Thus, it imposed and imposes styles to the world.

Instead of women with generous curves, Twiggy showed that the reference regarding female 
shape needed to change. With her striking eyes and very short, almost boyish-looking hair, she 
was a pioneer of the concept that less is always more. Women, therefore, are also submitted to the 
dictatorship of creation and promotion of beauty styles. Created by the male universe, obviously.

Gisele Bündchen, national pride
Notwithstanding Twiggy making history as “THE standard model”, a Brazilian is entitled 

to be the “greatest model of all times”. The gauchinha (little gaúcho girl) from Horizontina, 
Gisele Caroline Bündchen, attained a level never yet matched by any other model. Regarded by 
the Rolling Stone magazine as the most beautiful model in the world, Gisele boasts incredible 
numbers: the most photographed, the greatest number of magazine covers in the world, 
the best paid. She said goodbye to fashion catwalks on August 5, 2016, during the opening 
ceremony of the 2016 Rio de Janeiro Olympic Games in the Maracanã stadium.
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     Síntese do belo 
A mulher é a síntese do belo. 
Em todos os tempos. 
Um testemunho disso é o explorador e 

navegante, capitão James Cook, que anotou, 
em seus diários de viagem, a surpresa ao 
ver que, mesmo nuas, índias e aborígenes 
se enfeitavam. Usavam colares, pulseiras, 
pintavam-se, sem qualquer cuidado com a 
própria nudez. Era a mesma vaidade que 
vira em praias do Pacífico, nas costas da 
Austrália, na Indonésia, no Havaí.

Femininas, com pelo menos a intuição 
de seu poder sedutor, índias e aborígenes 
embelezavam-se ainda mais. E isso ocorria 
nas mais diversas terras por ele descobertas, 
como Austrália. Cook nada mais constatara 
do que o fascinante jogo do amor, no qual a 
mulher é a protagonista principal. 

A feminilidade vence os músculos. 

Semeando cultura, amor e paz

O que é semear cultura?
É fácil de responder
A mulher semeia sempre
Com respeito e saber

Prepares a terra, mas antes
Faças passar o trator
E quando puseres as sementes
Jogues palavras de amor

Colherás, seja onde for
Se tu souberes plantar
Mas só com sabedoria
Tu saberás semear

E a terra bem arada
Faz a planta florescer
As palavras bem faladas
Fazem o amor fortalecer

A mulher semeia a arte,
com suprema devoção
Inspira poema e pintura,
a literatura e a canção

Sigas sempre semeando
Este lindo verbo amar
Aprendendo e ensinando
Num constante caminhar

A mulher presente em guerras,
Não conjuga o verbo matar
Como enfermeira-voluntária
Sua missão é a de salvar

Esta receita é crescente
Na doação que se faz
E só plantando a boa semente
É que colheremos a paz

Maria Carmelita Branco
(poetisa, 95 anos, autora dos livros 

‘Poesias da Vó Carmelita’; ‘Mãe 
Natureza’, em parceria com Francis 
Bezerra; ‘Favo de Mel’, antologia 2015, 
e ‘Jandira e Outras Terras’, antologia 
2017, os dois últimos em conjunto com 
escritores de Jandira/ SP)

Nenhum povo em todo o mundo é mais solidário e 
benevolente do que o brasileiro. Se alguém gritar socorro, 
lá estará um brasileiro para ajudá-lo. Campanhas como 
‘Teleton’, criada pela AACD e promovida pelo SBT, com 
o objetivo de manter as unidades distribuídas pelo País e 
ampliar a quantidade de atendimentos a crianças portadoras de 
deficiência; ‘Criança Esperança’, iniciativa da Rede Globo em 
parceria com a UNESCO, que compreende uma mobilização 
social buscando transformar o futuro de crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social; e campanha de combate e 
tratamento do câncer, feita pelo Hospital de Câncer de Barretos, 
através de doações pelo ‘0500’ (www.hospitaldeamor.com.br), 
são provas reais de tamanha generosidade.

No Brasil, onde não se cumpre com rigor os direitos 
do cidadão previstos na Constituição, é comum múltiplos 
tipos de ações sociais serem desenvolvidos – geralmente 
encabeçados por mulheres –, em todos os estados, cidades 
e bairros. Entre milhões de benfeitoras e heroínas que 
marcaram (e marcam) essa trajetória de solidariedade,  
amor e benevolência, registraremos, como exemplos, três 
delas: Ana Neri (1814-1880), Carmem Prudente (1911-
2001) e Zilda Arns (1934-2010).

CULTURA, RESPEITO E AMOR

Pioneira da enfermagem no Brasil, Ana Neri prestou 
serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, 
Corrientes e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai. Ao 
retornar ao Brasil, em 1870, foi homenageada com a Medalha 
Humanitária de Primeira Classe. O dia do enfermeiro é 
comemorado no dia 20 de maio, data de sua morte.

Casada com o médico piracicabano Antônio Prudente Meireles 
de Moraes, neto de Prudente de Moraes (primeiro presidente civil 
do país), Carmem – a personificação da caridade – criou em 1946 
a Liga Feminina de Combate ao Câncer, mobilizando a população 
de São Paulo para a construção do Hospital do Câncer, o A. C. 
Camargo Câncer Center, inaugurado em 1953. 

Zilda Arns, médica pediatra e sanitarista, entra para a 
história ao fundar, em 1983, a Pastoral da Criança, um programa 
de ação social com o objetivo de ajudar famílias pobres a evitar a 
mortalidade infantil com a disseminação do uso do soro caseiro, 
inicialmente implantado na cidade de Florestópolis, no Paraná, 
que, ao longo de 25 anos, foi expandindo-se, alcançando 72% 
do território nacional, além de vinte países na América Latina, 
Ásia e África. O trabalho foi fundamental para reduzir a 
mortalidade infantil, levando Zilda Arns a receber a indicação 
ao Prêmio Nobel da Paz em 2006.

Ana Neri, Carmem Prudente e Zilda Arns, exemplos de solidariedade e benevolência

Deus é Mulher: o novo grito de Elza Soares
‘Deus é Mulher’, é o título do mais novo álbum de Elza 

Soares, o 33º de sua carreira, lançado em 2018 pela gravadora 
Deck. As mensagens presentes nas canções selecionadas dão 
sequência ao último trabalho, ‘A Mulher do Fim do Mundo’, 
de 2015, no qual a cantora passou a erguer a bandeira dos 
movimentos de Mulheres Negras e LGBT, denunciando 
mazelas e o caos do mundo. O novo trabalho sugere o 
nascimento de uma nova era, conduzida pela energia feminina.

Hoje com 87 anos e mais madura, Elza lembra do tempo 
em que foi forçada pelos pais – devido à infância pobre – a casar 
aos 12 anos de idade, sendo mãe aos 13. Após uma adolescência 
marcada pelo sofrimento, conseguiu dar a volta por cima e é, 
hoje, uma lenda viva da Música Popular Brasileira.

Chocada com a morte de Marielle Franco (vereadora 
do Rio de Janeiro, executada com três tiros na cabeça 
e um no pescoço, no dia 14 de março de 2018, logo após 
ter participado de uma roda de conversa, ‘Jovens Negras 
Movendo as Estruturas’, sobre projetos artísticos tocados 
por mulheres negras, no espaço cultural Casa das Pretas), 
Elza faz um desabafo: “Nascer mulher, negra e pobre não 
é nada fácil. Você tem que enfrentar um leão todo dia, toda 
hora”, ressaltando, que, atualmente, é muito difícil ver uma 
criança voltar da escola e dizer: “mãe, hoje a professora não 
estava em greve, teve aula. Hoje, não roubaram a merenda. 
Teve lanche na escola”, acrescentando que a criança de hoje 
tem fome de tudo, “de saber, de saúde, de educação”.

“Eu acredito em Deus, acho que Deus está presente, 
eu acredito que Deus tá aí, sem Ele eu nada seria. Acho 
que estão vendendo Cristo em todas as esquinas, é 
preciso ter mais cuidado quando se fala em Jesus 
Cristo, quando se fala em Deus”

    Elza Soares

 Amélia, a Mulher de Verdade
O amor existe. 
E, sim, pode-se morrer de amor. Por amor. 
Ela se chamava Amélia e era mulher de 

verdade, como na canção de Mario Lago. (Uma 
informação: Mário Lago passava, quando 
garoto, as férias em Piracicaba, no hotel de seu 
tio, o Hotel Lago. Teria sido simples coincidência 
o fato de Amélia e Tuffi morarem numa casinha 
pequenina ao lado do Hotel?) A verdade é que 
Tuffi podia dizer de sua Amélia: “Às vezes 
passava fome ao meu lado/ E achava bonito não 
ter o que comer/ E quando me via contrariado/
Dizia: Meu filho, que se há de fazer?”

Conheceram-se ainda na infância. Ele, 
pobrezinho, pastor de cabras; ela, filha de árabe 
fazendeiro que faliu na crise do café. A diferença 
da chamada classe social impediu-lhes o namoro 
quando a adolescência chegou. Mas, completando 
18 anos, fugiram para se casar, um escândalo 
explosivo no final da década dos 1920. Amaram-
se, sofreram, tiveram nove filhos dos quais três 
morreram. A dor e a pobreza uniram-nos ainda 
mais. Tuffi, quase todas as noites, tocava violino 
para ela: “Acorda, minha bela namorada, que a 
Lua nos convida a passear”. Surpreendia-a com 
flores. E Amélia beijava-o apaixonadamente, 
pouco se importando com a presença dos filhos.

Na idade madura – quando os filhos se 
casaram – eles saiam a andar pela cidade ao 
começo da noite. Sentavam-se em bancos de 
jardins. Sempre de mãos dadas. 

Ela dizia para os filhos: “Primeiro, seu pai; 
depois, vocês”. E ele repetia “Primeiro, sua 
mãe; depois, vocês”. E os filhos ficavam felizes, 
aliviados, com mais segurança, na certeza de 
terem sido criados também por amor. Então, 
já na velhice, ela morreu. Antes de ir-se, pediu 
que os filhos a vestissem de amarelo e com rosas 
amarelas. “Quero que ele me veja bonita”, falou, 
quase num suspiro. E ele, desesperado, quando 
a viu vestida no caixão, exclamou, antes de cair 
sobre o corpo dela: “Como você está linda!”.
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A ARTE É FEMININA

 

 

Me perguntaram de novo:
“Você pinta como eu pinto?”

Não aguento mais esse machismo
em pleno século XX

TARSILA DO AMARAL

Silenciada e subjugada por muitos e muitos séculos – submetida 
por errôneas conclusões de seitas e religiões – a mulher é, no 
entanto, privilegiada por uma sensibilidade que a faz parecer íntima 
do divino. Não foi por descuido que a história reconhece ser, a arte – 
todas elas – feminina. A partir do próprio nome, arte. Que, também, 
é um mistério encantador. Se a fascinação das ninfas conduz à 
loucura, o fascínio das musas leva ao encantamento que, se bem 
analisarmos, não passaria, também, de loucura, de doce loucura. 

O espírito luminoso dos gregos levou-os a interpretar belezas e 
feiuras da vida humana de maneira antropomórfica. Em toda a sua 
mitologia, eles deram características ou aspectos humanos a deuses, 

à natureza, a animais, a sentimentos. Enriquecendo a arte e a ciência, 
os gregos deixaram-nos, de herança, as musas, protetoras e guardiãs 
de todo esse universo espiritual. Todas femininas, filhas de Zeus, deus 
supremo, com a deusa da memória, Menmósina. Tão superiores 
eram que, para elas, foi criado um espaço especial: o museu, casa, lar 
das musas. Até hoje, museus são guardiões de tesouros históricos. 

A encantadora Euterpe – com sua flauta, da qual se diz ter 
sido inventora – é a musa do divino da música; Clio, a da história; 
Erato, da poesia de amor; Calíope, da poesia heroica; Melpôneme, 
da tragédia; Tália, da comédia; Polímnia, do hino e da execução 
da lira; Terpsícore, da dança; Urânia, da astronomia. 

Fonte de inspiração
Historicamente, a mulher é – para as artes – a maior fonte de 

inspiração.  Romances, poemas, óperas, contos, pinturas e esculturas 
célebres inspiraram – e continuam inspirando -  o homem a cantar 
o seu amor desesperado pela mulher desejada. Beatriz, de Dante; 
Madame Bovary, de Flaubert; Gabriela, Dona Flor, Tereza Batista, 
as mil mulheres de Jorge Amado; Carmem, de Bizet; Capitu, de 
Machado de Assis; Sabrina, Sissi, Mona Lisa, as mais diversas Vênus; 
músicas sem conto, Ligia, Laura, Maria Helena – obras que falam de 
amores e paixões delirantes, dilacerantes e dores sem fim. 

Retomando o amor cortês da Idade Média. Cavaleiros e 
cavalheiros, fizeram, da mulher amada, um retrato monumental 
de como o homem vê e do que a mulher representa para ele. 
No livro-símbolo, O Romance da Rosa (“Le Roman de la Rose”) – 
cujo início foi escrito por Guilherme de Lorris – lá está ela, uma 
rosa, que sintetiza a dama, rainha, princesa, santa, promíscua, 
amante, referencial para obras literárias que vieram depois.  
No cancioneiro medieval, nas trovas, nas serestas e serenatas 
– sempre foi para a mulher amada que o homem derramou o 
seu coração tido como de pedra. 

A amada faz o homem parafrasear Silesius, poeta místico e 
religioso: “Ela não pode ser sem mim; eu não posso ser sem ela”. 

A influência da mulher na literatura
Na literatura, elas marcam presenças não só como autoras, 

mas, também, como protagonistas em milhares de obras e 
dos mais célebres romances da história. Clássicos da literatura 
universal confirmam tal magnetismo: ‘A Dama das Camélias’ 
(1848), escrito pelo francês Alexandre Dumas Filho; ‘Madame 
Bovary’ (1857), do francês Gustave Flaubert; ‘Anna Karenina’ 
(1877), do russo Liev Tolstói, e ‘Lolita’ (1955), do russo naturalizado 
norte-americano Vladimir Nabokov, são considerados como 
“impecáveis obras de arte” pelos críticos especializados. 

José de Alencar notabilizou-se na arte de escrever em Lucíola 
(1862), que deu origem à série “Perfis de Mulher”, romances em 
que estuda caracteres femininos, composta ainda por Diva 
(1864) e Senhora (1875). Outra obra-prima, Iracema (1865), a 
índia dos lábios de mel, marco da literatura brasileira, deu início à 
sua trilogia indianista, completada com O Guarani e Ubirajara. 
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Machado de Assis se eternizou graças a contos, poesias e romances 
tendo a mulher como tema. Quem não se emocionou com ‘Helena’ 
(1876) ou se encantou com os olhos verdes da cigana Capitu, em 
‘Dom Casmurro’ (1899)? E o que seria de Jorge Amado sem as suas 
sensuais e fascinantes baianas: Gabriela (1958), Dona Flor (1966), 
Tereza Batista (1972) e Tieta do Agreste (1977)?

Vale, aqui, registrar, que o primeiro romance do qual se tem notícia 
foi escrito por uma mulher: Murasaki Shikibu, uma japonesa da classe 
nobre, que escreveu no ano 1007 um livro chamado “A História de Genji”. 
Assim como ela, existem muitas escritoras que ganharam destaque 
na literatura mundial, como Agatha Christie, a romancista mais bem-
sucedida da história da literatura popular, com mais de quatro bilhões 
de livros vendidos ao longo dos séculos XX e XXI (segundo o Guinnes 
Book), cujos números totais ficam atrás apenas da ‘Bíblia’, de ‘O Livro 
Vermelho’ (Citações do Presidente Mao Tsé-Tung), do ‘Alcorão’ e do 
conjunto de obras do dramaturgo e poeta inglês, William Shakespeare. 
Em levantamento recente, suas obras foram traduzidas para mais de 
100 idiomas, entre as quais as célebres ‘O Assassinato de Roger Ackroyd’ 
(1925), ‘Assassinato no Expresso Oriente’ (1933), ‘Morte no Nilo’ (1937), ‘E 
Não Sobrou Nenhum’ e ‘O Caso dos Dez Negrinhos’ (ambos de 1939). É de 
autoria de Agatha Christie a peça teatral de maior sucesso de todos os 
tempos: ‘A Ratoeira’, que estreou em 1952 e até hoje não saiu de cartaz. 

Destaque também para Jane Austen, que, ao relatar as dificuldades 
das mulheres inglesas no início do século XIX, em seu romance ‘Emma’ 
(1815), inspirou a criação da comédia de costumes, gênero de teatro 
baseado em sátiras sociais; Charlotte Brontë, cuja obra, ‘Jane Eyre’ (1847), 
revolucionou a arte da ficção, com muita crítica social e exploração do 
classismo, sexualidade e religião; Virginia Woolf, colecionadora de best-
sellers, como ‘Melymbrosia’ (1912), ‘Mrs. Dalloway’ (1925) e ‘Orlando’ 
(1928); e Anne Frank, uma das figuras mais discutidas do século XX 
após a publicação de o ‘Diário de Anne Frank’ (1947).

De Nísia Floresta a Cora Coralina
No Brasil, Nísia Floresta Brasileira Augusta, nascida no Rio Grande 

do Norte, foi uma das primeiras mulheres a romper o espaço 
particular dos homens na Literatura, com a publicação de seus textos 
em jornais. Seu livro, ‘Direitos das mulheres e injustiça dos homens’ 
(1932), é o primeiro a tratar dos direitos das mulheres à instrução e ao 
trabalho no Brasil. Outras escritoras também conquistaram espaço 
no mundo literário brasileiro, como Ana Eurídice Eufrosina Barandas, 
considerada a primeira cronista do país; Raquel de Queiroz, primeira 
mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras; Clarice Lispector, 
ucraniana naturalizada brasileira, tida como uma das escritoras mais 
importantes do século XX, fruto de obras como ‘Laços de Família’ 
(1960), ‘A Paixão segundo G.H.’ (1964), ‘A Hora da Estrela’ (1977), onde 
dá vida à Macabéa, personagem nordestina de vida simplista, muito 
comum entre as mulheres brasileiras; e ‘Um Sopro de Vida’ (1978).

Lygia Fagundes Telles, considerada a “primeira dama da literatura 
brasileira” e uma das primeiras a alcançar sucesso internacional, com 
as traduções de suas obras para o alemão, francês, espanhol, italiano, 
polonês, sueco, japonês, além de inúmeras edições publicadas em 
Portugal, com destaque para ‘Porão e Sobrado’ (1948), ‘Praia Viva’ 
(1944), ‘O Cacto Vermelho’ (1949), ‘Ciranda de Pedra’ (1954), ‘Antes do 
Baile’ (1970), ‘As Meninas’ (1973) e ‘Seminário dos Ratos’ (1977); Nélida 
Pinon, primeira mulher a ser presidente da Academia Brasileira de 
Letras; Hilda Hilst, conhecida pelos seus escritos pornográficos. Foi 
dessa sua fase que nasceu a tetralogia obscena, composta por ‘O 
Caderno Rosa de Lori Lamby’, ‘Contos D’escárnio/Textos Grotescos’, 
‘Cartas de um Sedutor’ e ‘Bufólicas’; Cecília Meireles, uma das mais 
importantes vozes líricas da literatura em língua portuguesa e 
primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, 

com mais de 50 obras publicadas; e Cora Coralina, que publicou sua 
primeira obra – ‘Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais’ – quando 
já tinha 76 anos de idade. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa 
da Universidade Federal de Goiás, em 1983, e, um ano depois, foi 
eleita Intelectual do Ano e contemplada com o Prêmio Juca Pato da 
União Brasileira de Escritores. Faleceu em 1999.

Momento de reflexão
Para uma maior reflexão sobre a importância da mulher 

na literatura, fazemos, aqui, uma observação: quantos livros 
escritos por mulheres você leu neste ano? Quantos livros 
escritos por mulheres você já leu no decorrer de toda a sua vida?

Nos dias atuais – em que a mulher busca o seu ‘interior’ e, 
consequentemente, novas direções –, a leitura de algumas obras 
– escritas por mulher – tornam-se obrigatórias: ‘Americanah’, de 
Chimamanda Ngozi Adichie, que retrata a dificuldade da jovem 
nigeriana, Ifemelu, para estudar nos Estados Unidos, onde sofre 
preconceitos por ser mulher, negra e imigrante; ‘Livre’, de Cheryl 
Strayed, que conta sua própria história, a de uma menina que 
começou a usar heroína, chegou ao fundo do poço, mas que 
consegue entrar em contato consigo mesma e repensar a vida; ‘Não 
Sou Uma Dessas’, de Lena Dunham, que utiliza um estilo honesto e 
engraçado para falar sobre sexo, família e trabalho; ‘Do que é feita 
uma Garota’, de Caitlin Moran, ficção que usa o tom feminista e 
humor negro para narrar a trajetória de Johanna, uma garota de 
14 anos, gorda e tagarela, que mora no meio do nada e decide 
tornar-se jornalista para tirar a família da miséria; ‘Por um Sentido na 
Vida’, de Amy Purdy, que narra sua garra e superação, após a perda 
de duas pernas quando tinha 19 anos, em decorrência de uma 
doença; ‘A Vítima Perfeita’, de Sophie Hannah, um dos nomes mais 
picantes do meio literário no Reino Unido, que aborda a violência 
sexual contra as mulheres; e ‘Eu Sou Malala’, de Malala Yousafzai 
e Christina Lamb, que relata as diversas etapas da trajetória da 
paquistanesa Malala, pessoa mais nova a ser laureada com um 
Prêmio Nobel, o da Paz, em 2014, e um dos principais ícones da luta 
pela educação feminina, com destaque ao ponto de vista direto de 
uma sociedade em que mulheres são menos valorizadas que filhos 
homens. Seu grito em busca do direito de a mulher frequentar a 
escola ecoou em todo o planeta Terra.

DEUSAS DA LITERATURA BRASILEIRA: Lygia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Raquel de 
Queiroz, Cecília Meireles e Hilda Hilst
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Se na literatura a mulher é fonte de inspiração o que dizer 
nas artes plásticas?

Dentre os mais de 500.000 pintores florentinos, incluindo 
os gênios do Renascimento (e foram muitos), impossível 
apontar um que não tenha pintado a Madonna, nome dado 
à representação artística da Virgem Maria, mãe de Jesus, 
em pinturas e esculturas, e tema tradicional na arte sacra 
cristã. Quem no mundo das artes plásticas não explorou o nu 
feminino, outro tema muito comum? É, portanto, a mulher 
maior inspiradora de obras de arte em todo o mundo.

Quanto vale um sorriso de mulher?
O sorriso pode até não ter preço, mas enriquece os dois 

lados envolvidos: o de quem deu e o de quem recebeu, seja 
homem ou mulher. Dale Carnegie (1883-1955), escritor e 
orador norte-americano, foi quem deu a melhor definição 
para o gesto tão divino: “nada custa, mas vale muito; enriquece 
quem o ganha e quem o dá não fica mais pobre; dura apenas 
um instante, mas pode, na lembrança, durar eternamente... Dá 
repouso a quem se acha cansado e, a quem está desanimado, dá 
nova força e coragem; consola na tristeza e, em nossas penas, é 
o mais caseiro remédio; ninguém o compra, nem empresta, nem 
rouba, pois só vale quando é dado livremente. Se um dia você 
encontrar quem lhe negue um sorriso, dê-lhe, generosamente, o 
seu, pois ninguém precisa tanto do conforto de um sorriso como 
aquele, que, fechado em si, não aprendeu a dá-lo”.

E perguntamos ao nobre leitor: você já deu um sorriso hoje?
Não se faça de rogado. Olhe ao redor e dispare um belo 

sorriso. Seu dia, com certeza, ganhará mais brilho e energia.
Curiosamente, o sorriso de uma mulher é avaliado como o mais 

caro do mundo: o de ‘Mona Lisa’, a Gioconda de Leonardo Da Vinci. 
O quadro mais famoso da história – exposto no Museu do Louvre, 
em Paris, França – tem o seu valor estimado em US$ 2,5 bilhões.

A tela em si é recheada de mistérios. Da Vinci usou várias técnicas 
de pintura e de perspectiva inusitadas, tornando-a realmente um 
trabalho extraordinário: o olhar, seguido por um intrigante sorriso, 
que aparece e desaparece, garante a magia da obra.

Até mesmo em fotografias ou gravuras sentimos esse estranho 
efeito, mas – diante do original – a sensação é quase sobrenatural. 
Para aqueles que a viram de perto fica a impressão de que ‘Mona 
Lisa’ está viva. Parece realmente olhar para o público e, como 
um ser vivo, passa a sensação de que consegue fixar seus olhos 
e, ao mesmo tempo, emitir um leve sorriso. Sutil, mas capaz de 
acompanhar o admirador da obra para o resto da vida. Dizem 
alguns historiadores ou ‘invejosos’ de plantão que Gioconda é, 
na verdade, Gian Giacomo Caprotti, o Salai, um dos aprendizes 
do pintor e amante de Leonardo. Só nos resta esperar mais 
estudos para que um dia tal mistério seja desvendado, o que 
julgamos impossível!

No Brasil, o quadro de maior valor foi pintado por uma 
mulher – o ‘Abaporu’, de 1928, de autoria de Tarsila do Amaral 
– avaliado, nos dias de hoje, em US$ 2,5 milhões. 

Nascida na fazenda São Bernardo, em Capivari, interior de 
São Paulo (o local hoje pertence ao município de Rafard), e um 
dos nomes centrais da primeira fase do modernismo artístico no 
Brasil, Tarsila do Amaral (1886-1973) tem parte de suas raízes e 
sua formação influenciada por Piracicaba. Seu pai, José Estanislau 
do Amaral, nasceu em Itu, morreu e foi sepultado em Piracicaba. 
Sua mãe, Lydia Dias de Aguiar Amaral, era piracicabana. 

O casamento se deu depois de José Estanislau visitar as 
terras dos pais de Lydia, em cuja casa permaneceu durante 
alguns dias, e comprá-las todas para a família.

De suas relações com a cidade, José Estanislau deixou à filha, 
como presente, um quadro do pintor Almeida Jr, datado de 1899, 
ano de sua morte. Tarsila recebeu “O Violeiro” em 1906, mas a 
doação só foi registrada em cartório em 1938, dada a importância 
que a obra já adquirira.

Considerada uma das maiores artistas brasileiras do 
século XX, posto que dividia com Anita Malfatti (participante 
ativa da Semana de Arte Moderna, em 1922, e marco para o 
Modernismo brasileiro), Tarsila foi alvo de uma homenagem 
no MoMA – Museu da Arte Moderna de Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, em fevereiro de 2018, com uma exposição de 
suas obras – entre as quais ‘A Negra’ (1923), ‘Abaporu’ (1928)  
e ‘Antropofagia’ (1929) – apresentando seu percurso desde 
sua infância no interior de São Paulo e seus estudos de arte 
em Paris até seu regresso ao Brasil, onde assentou seu estilo 
de linhas sintéticas e volumes sensuais para representar 
paisagens e cenas vernáculas em uma rica paleta de cores.

Além de Tarsila e Anita, a história das artes plásticas no Brasil 
e no exterior foram (e estão sendo) contadas por milhões de 
mulheres. Com a impossibilidade – por falta de espaço – para 
listarmos os principais feitos femininos, optamos por registrar 
cinco mulheres que muito contribuíram para as belas artes em 
solo brasileiro: Bertha Worms (1868-1937), pintora nascida na 

França, mas que desenvolveu a maioria de sua carreira artística 
no Brasil, ensinando e influenciando muitos artistas brasileiros; 
fato repetido por Tomie Ohtake (1913-2015), japonesa 
naturalizada brasileira, que, ao longo de seus 101 anos de 
idade, deixou profundas marcas na cidade de São Paulo e em 
Tóquio, no Japão (em 2000 foi criado o Instituto Tomie Ohtake, 
com sede em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, com o 
objetivo de apresentar e discutir a história e as tendências das 
artes no Brasil); Djanira da Motta e Silva (1914-1979), primeira 
artista latino-americana representada com obras no Museu 
do Vaticano; Lygia Clark (1920-1988), autora de ‘A Casa e o 
Corpo: Labirinto’ (1968), instalada no MAM, Rio de Janeiro, e, 
posteriormente, na Bienal de Veneza, simulando um útero onde 
o visitante podia percorrer e experimentar sensações táteis 
ao passar pelos diversos compartimentos; e Lygia Pape (1927-
2004), que – além de centenas de obras – deixou como legado 
uma associação cultural que leva seu nome, com sede no Rio.

MADONNA, MONA LISA E TARSILA

O quadro mais valioso e mais famoso do mundo: Mona Lisa (1503), 

Leonardo da Vinci

A pintura ‘Abaporu’, de Tarsila do Amaral, de 1928, inspirou o Manifesto 
Antropofágico, escrito pelo marido da artista, o poeta Oswald de Andrade, 
e se tornou o símbolo deste movimento que buscava “comer” e digerir a arte 
europeia para criar uma arte brasileira, única e própria. 
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art is fEmalE
Muted and subdued for many, many centuries – overwhelmed by erroneous 

conclusions of sects and religions – woman, nevertheless, is favored by a sensitivity that 
seems to make her intimate with divine. Not without reason history acknowledges Art 
to be – all Arts – feminine. Beginning with its very name, Art. Which also is a charming 
mystery. If fascination of the nymphs leads to madness, fascination of the muses leads to 
enrapturement that, were we to analyze it, is no more than madness too, a sweet madness. 

The luminous spirit of the Greek led them to interpret the beauty and ugliness of human 
life with an anthropomorphic vision. In all their mythology, they gave human characteristics 
or features to gods, Nature, animals and feelings. Enhancing Art and Science, the Greek 
left us the muses as legacy, protectors and guardians of the whole spiritual universe. All 
female, daughters of Zeus, the supreme god, with the goddess of memory, Mnemosyne. 
They were so superior that a special space was created for them: the museum, house, and 
home of the muses. Even today the muses are guardians of historical treasures. 

Charming Euterpe – with her flute, said to have been invented by her – is the muse 
of Music divine; Clio, of History; Erato, of poetry and love; Calliope, of heroic poetry; 
Melpomene, of tragedy; Talia, of comedy; Polyhymnia, of hymn and lyre playing; 
Terpsichore, of dance; Urania, of astronomy.

Source of inspiration
Historically, woman is – to the Arts – a major source of inspiration. Famous novels, 

poems, operas, paintings and sculptures have inspired – still do -  man to sing his desperate 
love for the desired women. Dante’s Beatriz; Flaubert’s Madame Bovary; Gabriela, Dona Flor, 
Tereza Batista, Jorge Amado’s thousand women; Bizet’s Carmen; Machado de Assis’ Capitu; 
Sabrina, Sissi, Mona Lisa, the most diverse Venuses; countless songs, Ligia, Laura, Maria 
Helena – songs that speak of loves and of delirious, dilacerating passions and endless pains. 

Recapping the courteous love of the Middle Ages, knights and gentlemen made a 
monumental portrait of how they saw the loved woman and what she represented to 
them. In the symbolic book The Romance of Rosa (“Le Roman de la Rose”) – its beginning 
written by Guilherme de Lorris – she is there, a rose, synthetizing a Lady, Queen, Princess, 
promiscuous, lover, a reference for literary works that came afterwards. In the medieval 
songbook, in ballads and serenades, man always pours out his heart, regarded as unflinching 
and stony, for the beloved woman.   

The beloved woman makes man paraphrase Silesius, a mystical and religious poet: 
“She cannot be without me; I cannot be without her.” 

Woman’s influence in Literature
In Literature, they made their presence felt not only as authoresses but also as 

protagonists, in thousands of works and in the most celebrated novels in history. Universal 
Literature classics confirm that magnetism: “The Lady With the Camellias” (1848), written by 
Frenchman Alexandre Dumas Fils; ‘Madame Bovary’ (1857), by Frenchman Gustave Flaubert; 
‘Anna Karenina’ (1877), by Russian Liev Tolstoi, and ‘Lolita’ (1955), by Vladimir Nabokov, 
a Russian naturalized American, are regarded as “flawless works of art” by qualified critics. 

José de Alencar distinguished himself in the writing art with Lucíola (1862), which 
originated his “Woman Profiles” series, novels where he studies female characters, also 
comprising Diva (1864) and Senhora (1875). Another masterpiece, Iracema (1865), the Indian 
girl with the Honey-lips, a benchmark in Brazilian literature, led off his Indianist trilogy, 
completed with “The Guarani” and “Ubirajara”. 

Machado de Assis became eternal thanks to tales, poetry and novels that had women 
as their theme. Who didn`t feel moved by “Helena” (1876) or was enraptured by the green 
eyes of the Gipsy Capitu in “Dom Casmurro” (1899)? And what would become of Jorge 

Amado without his sensuous and fascinating baianas (Bahia women): Gabriela (1958), Dona 
Flor (1966), Tereza Batista (1972) and Tieta do Agreste (1977)?

It’s fitting registering here that the first known novel was written by a woman: Murasaki 
Shikibu, an aristocratic Japanese woman who wrote, in 1007, a book titled “The Story of Genji”. 
As her, there are many female writers who gained prominence in world literature, as for example 
Agatha Christie, the most successful novelist in the history of popular literature, with over four 
billion books sold in the 20th and 21th Centuries (according to the Guinness Book); a  number 
only surpassed by the Bible, the “Red Book” (Quotations from Chairmen Mao Zedong), the 
“Coran”, and the set of works of English playwright and poet William Shakespeare. A recent 
survey ascertained that her works have been translated into more than one-hundred languages. 
Among them, the celebrated “The Murder of Roger Ackroyd” (1925), “Murder on the Orient 
Express” (1933), “Death on the Nile” (1937), “And Then There Were None” and “Ten Little 
Niggers” (both in 1939). The most successful theater play of all times was authored by Agatha 
Christie: “The Mousetrap”, that premiered in 1955 and is still being featured today.

Highlight also to Jane Austen, who on telling the hardships faced by English women 
in the early 19th Century in her novel “Emma” (1815), inspired creation of the Comedy of 
Customs, a theatrical genre based on social satire; Charlotte Brontë, whose work “Jane Eyre” 
(1847) revolutionized the art of fiction with many social criticisms addressing exploitation of 
classism, sexuality and religion; Virginia Woolf, collector of best-sellers such as “Melymbrosia” 
(1912), “Mrs. Dalloway” (1925) and “Orlando” (1928); and Anne Frank, one of the most 
discussed figures of the 20th Century, after publication of the “Diary of Anne Frank” (1947).

From Nísia Floresta to Cora Coralina
In Brazil, the Rio Grande do Norte born Nísia Floresta Brasileira Augusta was one of 

the first women to break through men’s private space in Literature, with publication of 
her texts in newspapers. Her book, “Rights of Women and Injustice of Men” (1932) was 
the first in Brazil to address the rights of women to education and jobs. Other writers also 
won space in the Brazilian literary world, as for example Ana Eurídice Eufrosina Barandas, 
regarded as the first woman chronicler in the country; Raquel de Queiroz, first woman to 
win a seat in the Brazilian Academy of Letters; Clarice Lispector, Ukrainian naturalized 
Brazilian, regarded as one of the most important writers of the 20th Century, for books 
such as “Family Ties” (1960), “The Passion according to G.H.” (1964) and “The Hour of the 
Star” (1977), where she brings to life Macabéa, o northeastern character with a simple life, 
very common among Brazilian women; and “A Breath of Life” (1978).

Lygia Fagundes Telles, regarded as “The First Lady of Brazilian literature” was one of 
the first to achieve international success, with books translated into German, French, Spanish, 
Italian, Polish, Swedish, Japanese, in addition to countless editions published in Portugal; 
with special mention to “Basement and House’ (1948), “Living Beach” (1944), “The Red 
Cactus” (1949), “The Marble Dance” (1954), “Before the Green Ball” (1970), “The Girl in the 
Photograph” (1973) and “Seminary of Rats” (1977); Nélida Pinon, first woman to Chair the 
Brazilian Academy of Letters; Hilda Hilst, renown for her pornographic writings, as the 
obscene tetralogy of her pornographic writings, made up of “The Pink Notebook of Lori 
Lamby”, “Tales of Scorn / Grotesque Tales”, “Letters from a Seducer” and “Bufólicas”; Cecília 
Meireles, one of the most important lyrical voices of Portuguese language literature and the 
first female voice with great expression in Brazilian literature, with over 50 published books; 
and Cora Coralina, who published her first work – “Poems of the Alleys of Goiás and More 
Stories” – when already 76 years old. She received a title of Doctor Honoris Causa from the 
Federal University of Goiás in 1983 and a year later was elected Intellectual of the Year and 
awarded the Juca Pato Award of the Brazilian Writers Union. She died in 1999.

A moment for reflection
For a deeper reflection on the importance of woman in literature, we make here a 

comment: how many books written by women have you read this year? How many books 
written by women have you read in all your life?

In these current days – when woman seeks her “inner self” and, consequently, 
new directions – the reading of some books – written by women – becomes mandatory: 
“Americanah”, by Chimamanda Ngozi Adichie, portraying the difficulties of young 
Nigerian girl  Ifemelu to study in the United States, subject to prejudices due to her being 
woman, black and immigrant; Cheryl Strayed`s “Free”, telling the story of her own life, a 
girl who began using heroine, reached the bottom, but was able to rally and rethink her 
life”; Lena Dunham’s “ I’m Not One of Those”, written in an honest and funny style to 
talk about sex, family and work; Caitlin Moran’s “What a Girl is Made Of”, fiction using a 
feminist tone and black humor to tell the trajectory of  Johanna, a 14-year old girl, fat and 
talkative, who lives in the middle of nowhere and decides to become a journalist in order to 
rescue her family from extreme poverty; Amy Purdy’s “On My Own Two Feet”, telling of 
her grit and resilience after losing both legs  due to an illness, when nineteen; “The Perfect 
Victim”,  by Sophie Hannah, one of the hottest names in the literary establishment in the 
United Kingdom, where she addresses sexual violence against women; and “I am Malala”, 
by Malala Yousafzai and Christina Lamb, narrating the various stages of the trajectory of 
Pakistani girl Malala, the youngest receiver of a Nobel Prize, namely of Peace, in 2014, and 
one of the major icons of the struggle for women’s education, with emphasis on a direct 
point of view in a society where women are less valued than male children. Her outcry for 
women’s right to attend school echoed across the whole Planet.  

MADONNA, MONALISA AND TARSILA
Knowing that woman is a source of inspiration in literature, what’s there to say 

regarding plastic arts?
Among the more than 500,000 Florentine painters, including the Renascence geniuses 

(and they were plenty!), it’s impossible finding one who didn’t paint the Madonna, name 
given to the artistic representation of the Virgin Mary, Mother of Jesus, in paintings and 
sculptures, a traditional theme in Christian Sacred Art. Who in the world of plastic arts 
didn’t explore female nude, another very common theme? Therefore, woman is the major 
inspiration for works of art all around the world.

How much is the smile of a woman worth?
A smile may not have a price, but it enrichens both parties involved: who smiles and 

who receives the smile, be it a man or a woman. Dale Carnegie (1883-1955), American 
writer and speaker,  gave the best definition for so divine a gesture: “it costs nothing, but 
is worth a lot; enrichens who receives it and who gives it doesn’t become any poorer; it 
lasts but for a moment, but can stay forever in the remembrance... Provides rest for the 
tired, and to the disheartened, gives new strength and courage; comforts in sadness and is 
the best home remedy for our sorrows; no one buys it, or lends it, or steals it, since it only 
has worth if freely given. If one day you meet someone who denies you a smile, give him 
yours generously, for no one needs the comfort of a smile so much as one who, enclosed 
within himself, hasn’t learned how to give it”.

And we query the noble reader:  have you given a smile today already?
Don’t be shy. Look around you and fire off a nice smile. Your day certainly will be 

shinier and with more energy.
Curiously, the smile of a woman is valued the most expensive in the world: that 

of “Mona Lisa”, Leonardo Da Vinci’s Gioconda. The most famous painting in history – 

displayed in the Louvre Museum in Paris, France – is worth an estimated US$ 2.5 billion.
The painting itself is chock-full of mysteries. Da Vinci used several painting techniques 

and an unusual perspective, making it a truly extraordinary work: the gaze, followed by an 
intriguing smile that appears and disappears, warrant the magic of the work.

Even in photographs and prints one can feel that strange effect but looking at the 
original the feeling is almost supernatural. Those who have seen it up close have a feeling 
that the “Mona Lisa” is alive. She really seems to look at the public, and like a living 
Being, conveys a feeling that she can fix her gaze, while at the same time, smiles fleetingly. 
Subtle, but capable of accompanying admirers for the rest of their lives. Some historians or 
“envious” on duty say that Gioconda actually is Gian Giacomo Caprotti, aka Salai, one of 
Leonardo’s apprentices and his lover. All that’s left to us is to wait for more studies, hoping 
that someday the mystery is solved, something we deem impossible!

In Brazil, the highest valued painting was the work of a woman – the 1928 “Abaporu”, 
painted by Tarsila do Amaral – in current days evaluated at US$ 2.5 million. 

Born in the São Bernardo Farm in Capivari, São Paulo countryside (a place today 
belonging to the Rafard municipality) and one of the core names in the first stage of artistic 
modernism in Brazil, Tarsila do Amaral (1886-1973) had part of her roots and education 
influenced by Piracicaba. Her father, José Estanislau do Amaral, was born in Itu but died 
and was buried in Piracicaba. Her mother, Lydia Dias de Aguiar Amaral, was Piracicaban. 

The marriage happened after José Estanislau visited the properties of Lydia’s parents, 
in whose house he stayed for some days, then buying the entire property for his family.

From his links with the city José Estanislau, left to his daughter, as a gift, a painting 
by Almeida Jr dated 1899, the year if his death. Tarsila received “The Guitar Player” in 
1906, but the donation was notarized only in 1938, given the importance that the work 
already had achieved.

Regarded as one of the greatest Brazilian artists of the 20th Century, a position she 
shared with Anita Malfatti (active participant in the 1922 Modern Art Week, a benchmark 
for Brazilian Modernism), Tarsila received a tribute from the MoMA – Museum of Modern 
Arts in New York, USA, in February 2018, during a display of her paintings – among them 
“The Negress” (1923), “Abaporu” (1928)  and “Anthropophagy” (1929) – displaying her 
path from childhood in the São Paulo countryside and her studies in Paris, to her return 
to Brazil, where she consolidated her style with synthetic lines and sensuous volumes 
representing landscapes and vernacular scenes in a rich palette of colors.

In addition to Tarcila and Anita, the history of plastic arts, in Brazil and abroad, has 
been (and still is being) told by millions of women. It being impossible – due to space 
constraints – for us to list the major female achievements, we have opted for recording five 
women who contributed much for the fine arts on Brazilian soil: Bertha Worms (1868-1937), 
painter born in France but who developed most of her artistic career in Brazil, teaching and 
influencing many Brazilian artists; a fact repeated by Tomie Ohtake (1913-2015), Japanese 
naturalized Brazilian, who in her 101 years of life left deep marks in São Paulo City and 
Tokyo, Japan (the Tomie Ohtake Institute was created in 2000 in Pinheiros, Western Zone 
of São Paulo City, for the purpose of showing and discussing the history and trends of Arts 
in Brazil); Djanira da Motta e Silva (1914-1979), first Latin-American artist with works in 
the Vatican Museum; Lygia Clark (1920-1988), authoress of “House and Body: Labyrinth’ 
(1968), displayed in the MAM in Rio de Janeiro and later in the Venice Biennial, simulating 
a womb where visitants can walk through the various compartments exploring tactile 
sensations; and Lygia Pape (1927-2004), who – in addition to hundreds of works – left in 
legacy a cultural association named after her, in Rio de Janeiro.



MULHERES EMBELEZAM A SÉTIMA ARTE



112

MULHERES | Semeadoras de Cultura

113

Por épocas inteiras e longínquas, a mulher artista foi aceita 
apenas como atriz, como se ela não fosse capaz de criar, mas 
apenas interpretar. Pois artista é quem cria; atriz e ator, os que 
interpretam. A música, por exemplo, era criação de homens e 
não se entendia a mulher como compositora. Mulher estava 
destinada apenas a interpretar, pela dança ou pelo canto. As 
bailarinas tornaram-se referenciais de culturas do riquíssimo 
universo oriental. Também, as cantoras. Havia uma arte do 
entretenimento, uma arte da música – das quais a mulher era 
apenas a intérprete que encantava e seduzia. 

A humanidade, porém, sempre teve mulheres de poderosa 
criatividade artística em todo o universo das musas. E, ainda 
outra vez nesse pretensioso trabalho, não será possível nominá-
las. Homenageamo-las, a todas, porém, referindo-nos a algumas 
que se tornaram imortais por sua arte. Quem é mais atual do que 
Chiquinha Gonzaga, Pagu (a musa do modernismo) e Mary Quant 
(que escandalizou o mundo da moda ao introduzir a minissaia 
nos anos 60)? Tantas e tantas e tantas... 

Quase todas as artistas foram menosprezadas e minimizadas 
por serem mulheres, noutra demonstração evidente do espírito 
machista que nada mais é do que o medo masculino diante do 
feminino. Medo, repetimos, diante do incompreensível. E, na arte, 
isso se revela ainda mais claramente. Pois artistas são aqueles 
cujos dons os transportam para um mundo diferenciado do 
cotidiano das pessoas comuns. A mulher, quando brindada com 
o dom da arte, torna-se ainda mais misteriosa, com brilhantismo 
pessoal magnético. Por isso, incomoda. 

Na dança, no balé, no teatro, no cinema, em rádios e emissoras 
de televisão, a presença de atrizes, de intérpretes – todas 
conhecidas também como artistas – formam um verdadeiro 
céu estrelado de personalidades. Não há como contá-las. Mas 
maravilhamo-nos com elas. Como cantou o poeta Olavo Bilac: “... 
ora, (direis) ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso!” 

Mas, é o que fascina o homem, quando diante de mulheres 
artistas e atrizes. O homem vê e ouve estrelas...    

As belas na tela do cinema 
Eis-nos, novamente, diante de complexidades. A beleza – da 

qual, a feminina é fascinante – está na alma e na consciência do 

ARTISTA OU ATRIZ?
ser humano. E vinculada, ainda outra vez, à forma. Não à toa, “a 
formosa”, do Cântico dos Cânticos, é a que possui formosura, cuja 
forma é agradável, cativante. “A beleza está nos olhos de quem a 
vê” (Ramón de Campoamor) é uma frase definitiva, adequada aos 
estudiosos da ética ou deveria ser relativizada? Pois há o belo 
indiscutível, plenificante. São entardeceres e amanheceres, o Sol 
– embora isso não mais seja verdadeiro – indo-se e nascendo; 
luares azulados e noites também azuladas de tantas estrelas. São 
o belo, o sublime, o harmonioso de nosso cotidiano sem que, no 
entanto, muitos os vejam. 

Filósofos, pensadores, desde a Antiguidade, tentaram conceituar o 
belo. Prevalecem, em muitas áreas, as teorias tomisto-aristotélicas, 
platônicas, neoplatônicas. É-nos impossível sequer sintetizá-las. 
No entanto, há que se citar, nestas páginas, a verdadeira angústia 
humana diante da beleza. Angústia, sim. Angústia real, em razão 
de a beleza impulsionar a uma ascensão espiritual indizível. Pois, 
ao configurar-se, o belo congrega o bem, o bom, invocando, 
assim, faíscas de justiça e de sabedoria. A beleza desperta o 
amor e, dessa forma, é dominada por Eros que, por sua vez e 
inevitavelmente, atrai Tanatos. Vida e morte, dor e prazer, desejo 
irrealizado, necessidade de ter o êxtase apenas para si mesmo – 
eis o palco onde a beleza baila, dança e provoca.

O belo, no humano – e em especial na mulher – tornou-se 
modelado pelo surgimento do cinema (Irmãos Lumière, 1895), 
especialmente após o surgimento de estúdios em Hollywood, 
uma história fantástica. Logo depois, da Primeira Grande Guerra 
(1914-1918), o mundo embriagou-se da necessidade de prazer, 
de rompimento de antigos valores, de alegria, de sonhos, 
de fantasias. O cinema atendeu a esse apelo universal. E, a 
pouco e pouco, tornou-se uma das mais poderosas indústrias 
já conhecidas. E seus produtores e diretores entenderam 
que a ‘Beleza’ era indispensável ao prazer, como que um dos 
fundamentos da alegria de viver. 

Depois da Segunda Guerra (1939/1945), a beleza da mulher – e, 
também, dos homens – passou a seguir os padrões hollywoodianos, 
determinando, a cada época, estilos, perfis, modelos. França, Itália, 
Alemanha, Inglaterra e outros países – incluindo a União Soviética 
– desenvolveram, igualmente, a indústria cinematográfica, à qual o 

Brasil se vinculou timidamente. A atriz Carmem Miranda – com sua 
voz aguda, requebros, balangandãs e berenguendêns – tornou-se 
internacionalmente conhecida, sendo um ícone brasileiro. Natural 
de Marco de Canaveses, Distrito de Porto, Portugal, nenhuma 
outra artista representou o Brasil tão bem como Maria do Carmo 
Miranda da Cunha, a nossa Carmem Miranda, que – numa mistura 
de paulistanês, carioquice e baianices explícitas –, apresentou ao 
mundo o ritmo brasileiro e ‘o que é que a baiana tem’.  

Estávamos no pós-segunda-guerra e os Estados Unidos 
investiam inteligente e interesseiramente na política da boa 
vizinhança. O cinema – tonando-se conhecido como a Sétima Arte 
– empolgava o mundo e Hollywood influenciava culturas e povos. 
E o mundo do espetáculo, da aparência, da exterioridade adquiriu 
poder incalculável. Como no Dandismo do passado – quando o 
“paraître” se fez mais importante do que o “être” – o cinema criou 
o seu próprio evangelho, no qual o “parecer” tornou-se mais 
importante do que o “ser”. E, para “parecer”... era preciso “aparecer”.

A beleza feminina foi, como nunca anteriormente, explorada 
comercialmente. E, ainda mais, como “objeto sexual”, conceito contra 
o qual surgiram inúmeros movimentos denominados feministas. As 
“estrelas de Hollywood” – principalmente elas, com algumas exceções 
europeias – ocuparam capas de revistas, de publicações, de jornais. 
Uma dessas revistas – a “Scena Muda” – impôs-se como verdadeira 
bíblia do cinema. O rosto e o corpo de mulheres sensuais, lindíssimas 
eram escancarados a todo o mundo. A misteriosa atriz sueca, Greta 
Garbo, foi considerada a mais bela das mulheres ainda nas décadas 
de 1920/30. E sua sedução a todos magnetizou ao longo de sua 
existência, apesar de ter-se afastado, precocemente, do cinema. 
De Greta Garbo, a Bela, falou-se: “Ela é como a Mona Lisa, uma das 
grandes coisas da vida. E tão distante quanto”.

E o que dizer da beleza de Marlene Dietrich? A atriz e cantora 
alemã também manteve grande popularidade ao longo de sua 
longa carreira no show business. Em 1920, ainda em Berlim, atuou 
nos palcos e em filmes mudos e, em 1930, conquistou o mundo 
com seu desempenho como Lola-Lola em ‘O Anjo Azul’, papel 
que lhe garantiu presenças em megaproduções como Marrocos 
(1930), ‘O Expresso de Xangai’ (1932), ‘Desejo’ (1936), entre outras, 
tornando-se uma das atrizes mais bem pagas de sua época.

Foram décadas em que pareceu haver um permanente concurso 
mundial de belezas femininas: Ava Gardner – considerada, por 
Ernst Hemingway, o “mais belo animal do mundo!” – Elizabeth Taylor, 
Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Lilian Gish, Vivien Leigh, 
Ginger Rogers, Judy Garland, Marilyn Monroe (que protagonizou 
uma das cenas mais famosas da história do cinema, em ‘The 
Seven Year Itch’ (1954), Rita Haywort (a eterna ‘Gilda’), Brigitte 
Bardot (símbolo sexual dos anos 50 e 60 e, também, símbolo da 
mudança de comportamento das mulheres em todo o mundo), 
Grace Kelly (princesa na tela e na vida real), Cláudia Cardinalle 
(tunisiana naturalizada italiana), Sophia Loren, Gina Lollobrigida, 
Ingrid Bergman, Doris Day, Catherine Deneuve, Jane Fonda, 
Raquel Welch, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie – ah! 
como contar e cantar tanta beleza, em toda a história humana? 
E como nos esquecer das marcantes intepretações de Bette 
Davis, Mae West, Bárbara Stanwick, Joan Crawford, Ana Magnani, 
Shirley Temple (a menina prodígio, que encantou o mundo em ‘O 
Pássaro Azul’), Sandra Bullock – que, entre outras, mostraram a face 
verdadeiramente humana da mulher, incluindo raiva e maldade, 
num realismo que aliviou a própria mulher de sua imagem apenas 
de doçura e delicadeza revelada nos chamados filmes “cor de rosa”? 

Sabe-se não estar, o ‘Belo’, apenas na aparência, na harmonia 
corporal. Mas como negar razão ao poetinha Vinicius de Moraes: 
“... beleza é fundamental”. 

Querem saber? Na verdade, na verdade, nós, homens, 
autores desta obra, sentimos pena das novas gerações que 
não viram e viveram aquela época de ouro da humanidade. 
Foram os chamados “anos dourados”, que, hoje, diríamos 
terem sido “anos encantados”. Quando nos recordamos deles, 
a impressão que fica é a de Deus ter reunido todos os seus 
anjos e, com eles, brindar o mundo e os homens com uma 
verdadeira chuva de beleza, de alegria, de mágicas e de 
magias. Como se esquecer dessas musas em carne e osso? 
O que aconteceria, por exemplo, se Sophia Loren, Brigitte 
Bardot ou Gina Lollobrígida aparecessem e escolhessem-nos 
para parceiros? Com certeza, sairíamos correndo. Pois eram 
lúcidas as nossas fragilidades diante delas. Como se diz hoje: 
“muita areia para o meu caminhãozinho”.
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Ginger Rogers

As mais belas (e mais talentosas) estrelas do cinema mundial

Katharine Hepburn Judy Garland Joan Crawford

Rita Hayworth Vivien Leigh Gina Lollobrigida

Raquel Welch

Whoopie Goldberg Angelina JolieJulia Roberts

Ingrid BergmanAudrey Hepburn

Sandra BullockJennifer AnistonCameron Diaz

Barbara Stanwyck Elizabeth Taylor

Sophia LorenGrace KellyJane Fonda
Bette Davis

Claudia Cardinale Doris Day

Shirley Temple

Brigitte Bardot

 As belas na tela da TV 
Primeiro, foi a radionovela, uma forma radiofônica do melodrama, 

em capítulos ou em seriado. Criada nos Estados Unidos, a radionovela 
empolgou, aos poucos, a América Latina, atingindo o seu auge em 
Cuba ainda nos anos 1930. No Brasil, foi lançada em 1941, através 
da Rádio São Paulo e Nacional, do Rio de Janeiro. O sucesso, amplo, 
contaminou o Brasil que, às noites, ficava, praticamente, preso aos 
aparelhos de rádio aguardando os capítulos de cada trama. 

Com a chegada da televisão, em 1951, o novo meio de 
comunicação incorporou, de imediato, aquilo que se chamou 
telenovela. ‘Sua Vida Me Pertence’, escrita e dirigida por Walter 
Forster, e exibida pela TV Tupi, de São Paulo, entre 21 de dezembro 
de 1951 a 15 de fevereiro de 1952, foi a primeira do gênero, 
não apenas no Brasil, mas em todo mundo, dando início a uma 
rica história, que passou a adquirir um caráter especialíssimo 
de audiência a partir de ‘O Direito de Nascer’, adaptação da 
radionovela escrita pelo cubano Félix Caignet (apresentada pela 
TV Tupi, entre 1964 e 1965) e por novelas escritas por Ivani Ribeiro, 
como ‘A Moça Que Veio de Longe’ (1964) e ‘A Muralha’ (1968), na 
então TV Excelsior. Com a transformação dessa emissora em TV 
Globo, as novelas adquiriram melhor qualidade e, abraçadas 
pelo público, tornaram-se epidemia nacional. A princípio, faziam 
adaptações de dramas nacionais e estrangeiros, até se voltarem 
para o universo dramático brasileiro, através de obras de novos 
autores e, por conseguinte, de novos atores e atrizes.

Por surgirem em pleno período ditatorial, as novelas passaram ao 
largo de comentários e análises políticas, despertando, assim, forte 
reação de intelectuais e militantes da Esquerda. Foi, porém, em vão. 
Pois as novelas da Globo – abordando temas ligados ao cotidiano da 
população – foram de tal forma assumidas pelo povo que se tornou 
fenômeno nacional, transformando-se, ao lado do futebol, parte 
integrante e fundamental da cultura popular brasileira.

Na arte de jogar bola, o Brasil se vê muito bem representado 
com a conquista de cinco títulos mundiais, com Édson Arantes 
do Nascimento, o Rei Pelé, maior jogador de todos os tempos do 
Planeta Terra, e – também – por Marta, nossa ‘Pelé de Saias’, eleita 
quatro vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo, pela 
FIFA, em 2006, 2007, 2008 e 2009, e Bola de Ouro da FIFA, em 2010.

Se no cinema, os padrões hollywoodianos são insuperáveis, pode-se, 
também, afirmar que – na arte de representar – ninguém faz novelas com 
o padrão de qualidade demonstrada pela TV brasileira, principalmente 
a Rede Globo de Televisão. À arte de se fazer novelas devemos o 
surgimento de autores e autoras consagrados, e de extraordinários 
atores e atrizes, respeitados no Brasil e no Exterior (é, hoje, um produto 
de exportação cultural para países da Europa e da Ásia). 

Enxergar a novela apenas como um produto de entretenimento – 
responsável pela alienação da população e pelo distanciamento dos 
cidadãos para os reais problemas do país, deixando-os alheios aos 
temas mais importantes da nossa sociedade –, é um grande exagero 
(ou erro). A novela vai além desses conceitos e detém uma importância 
social bem mais relevante. Em meio aos ‘dramalhões’ da vida, ela aborda, 
também, questões de responsabilidade social, transmitindo uma 
mensagem que pode (e deve) se tornar tema de debate e de reflexão 
pelos telespectadores a partir de novas perspectivas: abuso sexual 
infantil, violência contra as mulheres, racismo, sexualidade, dependência 
química, entre outros temas bastante comuns na sociedade. 

Hábitos, costumes, linguajares, moda, culinária, tendências 
ideológicas, moralidade têm, hoje, notável influência das novelas. 
Para o bem e para o mal. Mas é inegável a extensão de sua influência 
na vida cultural brasileira. Pode-se, sem hesitação, dizer que as 
telenovelas e a Globo são os grandes celeiros de artistas do país.

Num meio comandado e dirigido por homens, três mulheres obtiveram 
projeção na história da teledramaturgia brasileira: Ivani Ribeiro, Janete Clair 
e Glória Perez, e centenas de atrizes (afinal são elas as grandes estrelas das 
Companhias) ganharam notoriedade, na TV, teatro e cinema, ao longo dos 
anos: Bibi Ferreira, Cacilda Becker, Maria Della Costa, Ruth Escobar (as quatro 
deram nome a teatro), Dulcina de Moraes,  Tônia Carrero, Beatriz Segall, 
Tereza Raquel, Laura Cardoso, Yoná Magalhães, Nathália Timberg, Vida 
Alves (protagonista do primeiro beijo da TV brasileira, em 1951, e, também, 
do primeiro beijo entre mulheres, em 1963, com Geórgia Gomide), Ana 
Rosa, Eva Wilma, Eva Todor, Geórgia Gomide, Dercy Gonçalves, Fernanda 
Montenegro, Glória Menezes, Regina Duarte, Dina Sfat, Nicette Bruno, 
Aracy Balabanian, Marília Pera, Beth Faria, Renata Sorrah, Susana Vieira, 
Marieta Severo, Irene Ravache, Vera Fischer, Sônia Braga, Zezé Mota, Maitê 
Proença, Bruna Lombardi, Lilia Cabral, Glória Pires, Cláudia Raia, Adriana 
Esteves, Camila Pitanga, Taís Araújo, entre tantas outras.



116

MULHERES | Semeadoras de Cultura

117

Personagens de novelas que marcaram atrizes brasileiras
Críticos especializados costumam dizer que um bom personagem é fundamental para 

alavancar a carreira profissional de qualquer artista, mas na teledramaturgia brasileira é 
muito comum um personagem extrapolar a expectativa e ganhar maior projeção do que 
seu intérprete. Neste caso, há que se reconhecer, também, a arte de ‘bem representar’: a 
eternização de um personagem só é possível através do talento e da capacidade de interpretação 
do ator ou atriz. No Brasil, ao longo dos anos, centenas deles ganharam notoriedade e seria 
impossível enumerar 10 personagens. A missão é tão difícil que – para não cometermos 
nenhuma injustiça – optamos por selecionar apenas nove personagens que marcaram atrizes 
brasileiras: em respeito a você, que nos lê agora, deixamos espaço para que escolha o décimo 
nome. Uma forma de garantir que seu personagem preferido não fique fora da lista.

Taís Araújo (Xica da Silva/ Xica da Silva) Sônia Braga (Gabriela/ Gabriela, Cravo e Canela)

Regina Duarte (Viúva Porcina/ Roque Santeiro) Cristiana Oliveira (Juma Marruá/ Pantanal)

Betty Faria
(Tieta/ Tieta do Agreste)

Maitê Proença 
(Dona Beija/ Dona Beija)

Beatriz Segall 
(Odete Roitman/ Vale Tudo)

Juliana Paes
(Bibi Perigosa/ A Força do Amor)

Espaço reservado para 
seu personagem

Adriana Esteves
(Carminha/ Avenida Brasil)

Cláudia Raia Marieta Severo Laura Cardoso Vera Fischer

Lilia Cabral Glória Menezes Irene Ravache Tônia Carrero

Suzana Vieira e Renata Sorrah Giovanna Antonelli

Glória e Cléo Pires

Gabriela e Regina Duarte Fernanda Montenegro e Fernanda Torres

Grandes estrelas da TV

Ana Rosa Eva Wilma

Hebe Camargo, a Rainha da TV Brasileira

Mas, nem só de novelas vive a TV brasileira e, diante de uma 
vasta programação, muitas mulheres ajudaram a escrever sua 
história. A primeira imagem e a primeira voz transmitida pela 
TV foi a de Yara Lins, em 18 de setembro de 1950, na abertura 
oficial do primeiro programa da América Latina, gravado ao 
vivo, diretamente dos estúdios da TV Tupi, instalados no bairro 
paulistano do Sumaré.

De lá para cá, muitas mulheres trilharam o caminho da fama. Se 
na mitologia grega, Hebe é a Deusa da Juventude, no Brasil, outra 
Hebe (a Camargo) se confunde com a história da TV. Presente desde 
o seu início, permaneceu por mais de 40 anos no ar e, mesmo após 
sua morte, ainda é considerada a ‘Rainha da Televisão Brasileira’.

Outro exemplo de sucesso foi a união de homem e mulher à 
frente de programas de TV. Juntos, tornaram-se mais fortes, mais 
poderosos e mais influentes. Deu tão certo que é impossível 
imaginá-los separados: Eva Wilma e John Herbert (‘Alô Doçura’, 
seriado exibido entre 1953 e 1964 pela TV Tupi), Lolita e Ayrton 
Rodrigues (apresentadores de o ‘Almoço com as Estrelas’ – primeiro 
programa em cores da TV brasileira –, por 23 anos, totalizando 
2.204 exibições sem interrupção), Sonia Ribeiro e Blota Júnior 
(apresentadores de especiais da TV Record), Leila Cordeiro e 
Eliakim Araújo (primeiro casal de apresentadores na TV brasileira, 

em 1983, Globo) e os musicais ‘Bossaudade’, com Eliseth Cardoso e 
Ciro Monteiro (1965, TV Record) e ‘O Fino da Bossa’, com Elis Regina 
e Jair Rodrigues (1965 a 1967, TV Excelsior e TV Record).

No final da década de 1970 e início de 1980, em um Brasil 
ainda dominado pelo conservadorismo, a TV passou a abrir maior 
espaço para temas femininos. O pontapé inicial foi dado pela TV 
Gazeta, com os programas ‘Vida em Movimento’, com Vida Alves, 
no ar entre 1970 e 1976, e Clarice Amaral, com ‘Clarice Amaral em 
Desfile’, de 1970 a 1980, substituído por ‘Mulheres em Desfile’, sob o 
comando de Claudete Troiano e Ione Borges, que teve sequência 
com várias apresentadoras e continua no ar até os dias de hoje, 
atualmente sob o comando de Regina Volpato.

A voz feminina passou a ganhar mais força na TV, com temas 
mais fortes, a partir dos lançamentos – pela TV Globo – do seriado 
‘Malu Mulher’, estrelado por Regina Duarte, entre 1979 e 1980, 
cujo personagem, Malu, era uma mulher recém divorciada, e do 
programa de entretenimento ‘TV Mulher’, exibido entre 1980 e 1986 e 
apresentado – no início – por Xênia Bier, Ney Gonçalves Dias e Marília 
Gabriela, que – mais tarde – se consagraria com os programas ‘Cara a 
Cara’ e ‘De frente com Gabi’. ‘TV Mulher’ gerou uma série de protestos 
contra a sexóloga Marta Suplicy, por abordar o orgasmo feminino e 
por falar, em pleno dia, a palavra vagina.

A personalidade mais poderosa 
da história da TV é uma mulher 
Uma história real de maus tratos, preconceito e superação, transformou 

Oprah Winfrey em maior exemplo de sucesso quando o assunto é o 
empreendedorismo.

Apresentadora do programa de maior audiência da história da TV, Oprah 
simboliza o sonho americano: a menina negra e pobre – com um passado 
amargo – que ficou bilionária.

Para se ter uma ideia, na lista de americanos bilionários da revista Forbes, 
desponta como a terceira mulher mais rica dos Estados Unidos (das que fizeram 
fortuna por conta própria) e única mulher negra com patrimônio avaliado em 
3 bilhões de dólares.

Mas, o caminho traçado para chegar onde chegou não foi fácil. Nascida em 
Kosciusko, um pequeno condado no interior de Mississipi, Oprah Winfrey, 64 
anos, teve que enfrentar o abandono e sobreviver a uma infância marcada pela 
pobreza e pela violência sexual. Talvez, por isso, é extremamente dedicada a 
projetos de caridade. Estima-se que ela já tenha destinado mais de 30 milhões 
de dólares à filantropia. 

Oprah é, hoje, com certeza, a maior inspiradora de que tudo na vida é 
possível. De que todos – homens ou mulheres – sempre encontrarão uma 
oportunidade de recomeço. Não importa o que tenham vivido até aqui, 
importa o que poderão conquistar daqui pra frente.
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artist or actrEss?  
Over whole and distant times, artist woman was accepted only as an actress, as 

though she were unable of creating, only of playing. For an artist is one who creates, while 
actress and actor play and perform. Music, for example, was a creation of men and woman 
wasn`t understood to be a composer. Woman was destined only for playing, dancing or 
singing. Dancers became cultural benchmarks in the very rich oriental universe. Singers, 
too. There was the art of entertaining, the art of music – where woman was but a player 
who charmed and seduced. 

Mankind, however, always harbored women with powerful artistic creativity across the entire 
universe of the muses. And again, in this pretentious work, it will not be possible to name them. 
Let us, however, pay tribute to them all, citing some who became immortal due to their art. Who 
is more up-to-date than Chiquinha Gonzaga, Pagu (the muse of Modernism) or Mary Quant (who 
scandalized the fashion world introducing the miniskirt in the sixties)? And so, so many others... 

Almost all woman artists were demeaned and diminished for being women, one more 
clear demonstration of the macho spirit, which is no more than fear of the female. Fear, let 
us repeat, of the incomprehensible. And in art, that is demonstrated even more clearly. For 
artists are those whose gifts take them to a world different from the every-day of common 
people. Woman, when endowed with the gift of art, becomes even more mysterious, with a 
magnetic personal brilliance. Therefore, she disturbs. 

In dance, ballet, theater, the movies, radios and TVs, the presence of actresses, of 
performers – all of them also known as artists – make up a true star-studded sky of 
personalities. There is no way of counting them. However, let us be dazzled by them. As 
sang by poet Olavo Bilac: “... well, (you say) listen to the stars. Right, you`ve lost your sense!” 

But that`s what fascinates man, when in face of woman artists and actresses. Man sees 
and listens to the starts...

The beautiful on the silver screen
Here we stand again, facing complexities. Beauty – of which the female beauty is 

fascinating – is in the soul and conscience of Human beings. Again, it`s linked, to shape.  
Not for nothing, “shapely”, in the Song of Songs, is one who has shapeliness, whose shape 
is pleasant, captivating. “Beauty is in the eyes of the beholder” (Ramón de Campoamor) is 
a definitive phrase, a province of the studious of ethics, or should it be taken as relative?  
For undeniably there is wholesome beauty. Dusks and dawns, the Sun – although that’s no 
longer entirely true – setting and rising; bluish moonlights, also bluish nights with so many 
stars. Those are beauty, sublime, harmony in our every-day, even if so many do not see it. 

Philosophers and scholars, since Gone-by Times, try to conceptualize beauty. In many 
fields, Thomist-Aristotelian, platonic, neo-platonic theories prevail. It’s impossible for us even 
trying to synthetize them. Nevertheless, it’s due to us to tell, in these pages, the true Human 
anguish in face of beauty. Yes, anguish. Real anguish due to beauty driving us to unspeakable 
spiritual ascension. For, on being configured, beauty congregates good and fairness, invoking 
thus sparkles of justice and wisdom. Beauty awakens love and therefore it is dominated by 
Eros, who in turn attracts Thanatos. Life and death, pain and pleasure, unattained desire, 
need to have ecstasy only to oneself – that’s the stage where beauty dances, floats, provokes.

Beauty, for the Human – and specially so where it concerns woman – came to be modeled 
with the birth of motion pictures (Lumière Brothers, 1895), in special after the emergence 
of the Hollywood studios, a fantastic story. Soon after the First Great War (1914-1918), the 
world became drunken with a need for pleasure, for breaking away from old values, joys, 
dreams, fantasies. Movies met that universal appeal. And, little by little, became one of the 
most powerful industries ever known. Movie producers and directors understood that Beauty 
was indispensable for pleasure, one of the foundations of the joy of living. 

After the Second World War (1939/1945), woman’s beauty – as well as man’s – began 
following the Hollywoodian standards, determining styles, profiles, models, in every 
age. France, Italy, Germany, England and other countries – including the Soviet Union – 
also developed a movie industry, a trend which Brazil joined but shily. Actress Carmem 
Miranda – with her shrill voice, her swing and her countless fancy, flashy trinkets, became 
an internationally known Brazilian icon.  Born in Marco de Canaveses, Port District, Portugal, 
no other performer represented Brazil so well as Maria do Carmo Miranda da Cunha, our 
Carmem Miranda who – in a mixture of explicit Paulist, Carioca and Bahian lingo – introduced 
Brazilian rhythm to the world, enhanced by “what is that which Bahian women have”.  

We were in the post-war and the United States, with great intelligence and interest, 
invested in a good-neighbor policy. The movies – regarded as the Seventh Art – excited the 
world and Hollywood influenced cultures and peoples. And the world of the shows, looks, 
externality, acquired an immeasurable power. As Dandyism in past times – when “paraître” 
became more important than “être” – the movies created its own gospel, where “seeming” 
became more important than “being”. And to “stand out” … one needed to “stand up”.

Woman beauty was commercially exploited as never before. And even more so as 
“sex object”, a concept against which countless self-appointed feminist movements arose. 
“Hollywood Stars” – in their majority, with a few European exceptions – occupied the covers 
of magazines, publications, newspapers. One of those magazines – “Scena Muda” – asserted 
itself as a true Bible of the Movies. The faces and bodies of sensuous, extremely beautiful 
women were flung at all the world. Mysterious Swedish actress Greta Garbo was regarded 
as the most beautiful among all women, already in the nineteen-twenties and thirtieth. Her 
seduction magnetized one and all throughout her existence, notwithstanding her leaving the 
movies prematurely. Of Greta Garbo, the Beautiful, it was said: “She is like Mona Lisa, one 
of the remarkable things in life. And just as remote”.

And what to say about the beauty of Marlene Dietrich? The German actress and singer 
also enjoyed great popularity throughout her lengthy career in show business. In 1920, still 
in Berlin, she performed on stages and silent movies and in 1930 conquered the world with 
her performance as Lola-Lola in ‘The Blue Angel’, a role that guaranteed her presence in 
mega-productions such as Morocco (1930), ‘The Shanghai Express’ (1932), ‘Desire’ (1936), 
among others, becoming one of the most well-paid actresses of her time.

Those were decades where it looked like there was an endless World Concourse of 
female beauty: Ava Gardner – regarded by Ernst Hemingway as the “most beautiful animal 
in the world!” – Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Judy Garland, 
Marilyn Monroe (who was protagonist of one of the most memorable scenes in the history 
of the movies, in “The Seven Year Itch”) (1954), Rita Hayworth (the eternal “Gilda”), Brigitte 
Bardot (sex symbol of the fifties and sixties, also a symbol of women’s change of behavior 
across the world), Grace Kelly (princess on the screen and in real life), Claudia Cardinale 
(Tunisian naturalized Italian), Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Ingrid Bergman, Catherine 
Deneuve, Jane Fonda, Julia Roberts, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie – ah! How to tell and 
sing so much beauty, in all Human history? And how to forget the remarkable performances 
of  Beth Davis, Mae West, Barbara Stanwick, Joan Crawford, Ana Magnani, Shirley Temple 
(girl prodigy who charmed the world in “The Blue Bird”), Sandra Bullock – all those who, 
among so many, showed the truly human face of woman, including anger and meanness, 
in a realism that released woman herself from the artificial image of sweetness and finesse 
bestowed upon her in the so-called “pink-hued” movies? 

It is known that Beauty doesn’t reside only in the looks, in body harmony. However, 
how to deny poet Vinicius de Moraes: “... beauty is fundamental”. 

Know what? Actually, actually, we men authors of this book, we feel sorry for the new 
generations who didn’t see, didn’t experience that Golden Age of Mankind. The so-called 
“Golden Years”, which today I would say were the “Charmed Years”. When we recall them, 
the lasting impression is that God gathered all His Angels, and with them, presented the 
world and men with a veritable rain of beauties, joys, magics and sorceries. How to forget 
those flesh and blood muses. What would happen if, for example, Sophia Loren, Brigitte 
Bardot or Gina Lollobrigida suddenly showed up and chose us as their partners? Surely, 
we would flee. For our fragilities were very clear to us in comparison to them. As we use 
to say today: “too much sand for my little truck”. 

Beauties on the TV screen
First it was radio soap opera, a type of drama broadcast on the radio, in chapters or series.  

Created in the United States, radio soap opera little by little thrilled Latin America, reaching its 
heyday in Cuba still in the nineteen-thirties. In Brazil, it took off in 1941 via the Radio São Paulo 
in São Paulo and the Radio Nacional in Rio de Janeiro. Its tremendous success contaminated 
all Brazil and on late evenings nearly the entire country sat glued to the radio sets, waiting for 
the next chapters of the plots. 

With the arrival of Television in 1951, the new media incorporated at once what became 
known as telenovela (TV soap opera). “Your Life Belongs to Me”, written and directed by 
Walter Forster and featured by TV Tupi in São Paulo from December 21, 1951 to February 
15, 1952, was the first of its kind not only in Brazil but in the entire world, thus starting a 
rich history. A history that won a very special type of audience with “The Right to Be Born”, 
an adaptation of a radio soap written by Cuban Félix Caignet (featured by TV Tupi in 1964 
through 1965) and with soap operas written by Ivani Ribeiro, e.g. “The Girl Who Came from 
Far” (1964) and “the Wall” (1968), featured by then TV Excelsior. With transformation of the 
company into TV Globo, soap operas had their quality significantly improved and, embraced 
by the public, became a national epidemy. At first, they were adaptations of domestic and 
foreign dramas, until settling on the universe of Brazilian Drama, with new authors and 
consequently new actors and actresses.

Emerging during the dictatorship period, soap operas gave a wide berth to political issues 
and analyzes, thus arousing a strong reaction from leftist intellectuals and activists. However, to 
no avail. The Globo soap operas – addressing themes linked to the every-day of people – were to 
such extent taken on by people that they became a national phenomenon, and side by side with 
football became an integral and fundamental part of Brazilian Popular Culture.

In the art of playing ball, Brazil is very well represented by winning five World Championships 
and by Édson Arantes do Nascimento, aka King Pelé, the greatest football player of all times on 
Planet Earth, as well as by Marta, out Pelé “in Skirts”, four times chosen by FIFA the best woman 
football player in the world, in 2006, 2007, 2008 and 2009; and FIFA’s Golden Ball in 2010.

Even though in the movies Hollywoodian standards are unmatched, one can affirm that – in the 
art of performing – no one makes soap operas with the standards of quality displayed by Brazilian 
TV, in special the Globo TV Network. To the art of writing soap operas we owe the emergence 
of consecrated authors and authoresses and extraordinary actors and actresses, respected both in 
Brazil and abroad (today, a cultural export product to countries in Europe and Asia). 

Regarding soap opera solely as an entertainment product – responsible for estrangement of 
the population and detachment of the citizens from the real problems of the country, taking their 
minds away from the most important themes of our society – is a huge exaggeration (or mistake). 
Soap opera goes beyond such concepts and has a much more relevant social importance. Within 
the “melodramas” of life, it also addresses social responsibility issues, sending a message that 
can (and should) become a topic for thought and discussion of new outlooks, by the viewers: 

sexual child abuse, violence against women, racism, sexuality, chemical dependency, among so 
many topics quite common in the society. 

Habits, customs, parlances, fashion, cooking, ideological trends, morality, all those have a 
major influence on soaps today. For better or for worse. But their influence in Brazilian cultural 
life is undeniable. One can say, without hesitation, that soap operas and TV Globo are the great 
hatchery of artists in this country.

In an environment commanded and controlled by men, three women have achieved 
prominence in the history of Brazilian soap operas: Ivani Ribeiro, Janete Clair and Glória Perez; 
and hundreds of actresses (after all, they are the great stars of the Companies) attained notoriety 
in the TV, theater and movies over the years: Bibi Ferreira, Cacilda Becker, Maria Della Costa, 
Dulcina de Moraes, Ruth Escobar, Tônia Carrero, Beatriz Segall, Tereza Raquel, Laura Cardoso, 
Yoná Magalhães, Nathália Timberg, Vida Alves (protagonist of the first kiss in Brazilian TV in 
1951, and also of the first kiss between two women, in 1963, with Geórgia Gomide), Ana Rosa, 
Eva Wilma, Eva Todor, Geórgia Gomide, Dercy Gonçalves, Fernanda Montenegro, Glória 
Menezes, Regina Duarte, Dina Sfat, Nicette Bruno, Aracy Balabanian, Marília Pera, Beth Faria, 
Renata Sorrah, Susana Vieira, Marieta Severo, Irene Ravache, Vera Fischer, Sônia Braga, Zezé 
Mota, Maitê Proença, Bruna Lombardi, Lilia Cabral, Glória Pires, Cláudia Raia, Adriana Esteves, 
Camila Pitanga, Taís Araújo, among so many more.

However, not only of soap operas lives Brazilian TV, and within its huge scope of programs 
many women helped to write its history. The first image and first voice broadcast in TV were those 
of Yara Lins, on September 18, 1950, during the official inauguration of the first TV program in Latin 
America, broadcast live straight from the studio located in the Sumaré neighborhood in São Paulo.

From then on, many women have taken the path of Fame. If in Greek mythology Hebe is 
the Goddess of Youth, in Brazil another Hebe (Camargo) is intertwined with the history of TV. 
Present from its very beginnings, she remained on the air for over 40 years and even after her 
death she is still regarded as the “Queen of Brazilian TV”.

Another example of success was the union of men and women hosting TV programs. 
Together, they became even stronger, more powerful and more influential. It worked out so 
well that it’s impossible imagining them separated: Eva Wilma and John Herbert (in a serial 
featured from 1953 to 1964 by TV Tupi); Lolita and Ayrton Rodrigues (hosts of the “Luncheon 
with the Stars – first color TV program in Brazil – for 23 years, totaling 2,204 uninterrupted 
showings); Sonia Ribeiro and Blota Júnior, hosts of special features at TV Record); Leila Cordeiro 
and Eliakim Araújo (first married couple of hosts in Brazilian TV, in 1983, TV Globo); and the 
musicals “Bossaudade” with Eliseth Cardoso and Ciro Monteiro (1965, TV Record) and “Fino 
da Bossa”, with Elis Regina and Jair Rodrigues (1965 to 1967, TV Excelsior and TV Record).

By the end of the nineteen- seventies and beginning of the eighties, with Brazil still asleep 
by conservatism, the TV began to open wider spaces to feminine themes. The kick-off was given 
by TV Gazeta, with the programs “Life in Movement” hosted by Vida Alves, on the air from 1970 
to 1976, and “Clarice Amaral on Parade” with Clarice Amaral, from 1970 to 1980, later replaced 
by “Women on Parade” under command of Claudete Troiano and Ione Borges, with a sequence 
of other hosts and still on the air today, currently hosted by Regina Volpato.

Female voice gained greater strength on the TV, with stronger topics, after the launching 
– by TV Globo – of the series “Malu Mulher” starring Regina Duarte, from 1979 to 1980, whose 
character, Malu, was a  newly-divorced woman; and “TV Mulher”, an entertainment program 
featured from 1980 to 1986 and hosted – in the beginning – by Xênia Bier, Ney Gonçalves Dias 
and Marília Gabriela, who later would excel in two programs: “Face to Face” and “Facing Gabi”. 
“Woman TV” generated a huge amount of protesting against sexologist Marta Suplicy, due to 
her addressing female orgasm and saying, in broad daylight, the “vagina” word.
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MUSAS DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

 

 

Ó abre alas
Que eu quero passar

Ó abre alas
Que eu quero passar

CHIQUINHA GONZAGA

No Brasil, não dá para falar da presença de mulheres na música sem 
citar as cantoras Florinda Grandino de Oliveira, Victoria Delfino dos Santos, 
Vicentina de Paula, Adileia Silva da Rocha e Abelim Maria da Cunha. 

Opss! Florinda, Victoria, Vicentina, Adileia e Abelim? Quem são elas?
Citamos esses ícones do cancioneiro popular brasileiro com o 

intuito de valorizar ainda mais a historiografia de Francisca Edwiges 
Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga (1847-1935), primeira mulher 
a reger uma orquestra no Brasil e, também, autora da primeira 
marchinha de Carnaval da história: ‘Ó abre alas’, composta em 1899.

Natural do Rio de Janeiro, Chiquinha se destaca pelo seu 
pioneirismo na história da cultura musical brasileira e por suas 

constantes lutas pelas liberdades no país. Não só enfrentou 
a opressora sociedade patriarcal como criou uma profissão 
inédita para a mulher: a de maestrina, rompendo barreiras 
inimagináveis para a época. Emergiu no cenário musical, em 
1877, no Rio de Janeiro, tocando piano e compondo canções 
para consumo de salões, escandalizando a socialite carioca.

Causou um rebuliço ainda maior ao separar-se de Jacinto Ribeiro 
do Amaral, com quem se casou aos 16 anos, por imposição do próprio 
pai, José Basileu Gonzaga, general do Exército Imperial Brasileiro. 
Jacinto via o piano como rival e moveu uma ação judicial de divórcio 
perpétuo no Tribunal Eclesiástico, por abandono do lar e adultério. 

Foi graças à Chiquinha que, em 1885, a imprensa utilizou pela 
primeira vez o termo ‘maestrina’ (até então não existia feminino 
para a palavra maestro) ao divulgar sua estreia no teatro com a 
opereta ‘A Corte na Roça’.

Filha de Rosa Maria, uma mulata de origem humilde, e neta de 
escrava, Chiquinha era uma abolicionista fervorosa. Oferecia partituras 
de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação 
Libertadora e, com o dinheiro da venda de suas músicas, comprou a 
alforria de José Flauta, um escravo músico. Como autora de músicas de 
sucesso, sobretudo pela divulgação nos palcos populares do teatro 
musicado, foi vítima de exploração abusiva de seu trabalho, o que 
fez com que tomasse a iniciativa de fundar, em 1917, a primeira 
sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT). 

Não por acaso, o Dia Nacional da Música Popular Brasileira é 
comemorado em 17 de outubro, data em que ela nasceu.

Samba nasce na casa de uma mulher
Considerado uma das principais manifestações culturais 

populares brasileiras, o ‘samba’ – gênero musical, oriundo de danças 
de raízes africanas – alastrou-se pelo território nacional no final da 
década de 1910 e quis o destino que ele nascesse na casa de uma 
mulher: de Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, baiana de Santo 
Amaro da Purificação e mãe de santo.

Como muitas mulheres brasileiras do início do Século XX, ela 
poderia ser apenas mais uma mulher negra, migrante que fazia 
doces para ajudar a criar os 14 filhos. Mas, Tia Ciata resolveu não 
se curvar diante das circunstâncias e escreveu para sempre seu 
nome da história do Brasil e do Samba: os chamados ‘bambas’ 
do batuque se reuniam em seu terreiro no Rio de Janeiro e os 
encontros sempre acabavam em samba. Foi lá, em 1916, que 
surgiu ‘Pelo Telefone’, o primeiro samba a ser gravado no Brasil 
(segundo os registros da Biblioteca Nacional), composto por 
Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, em 
parceria com Mauro de Almeida, na voz do cantor Baiano.

Com o passar dos anos, o ritmo ganhou novas denominações 
como samba de breque, samba canção, bossa nova, samba 
rock, pagode, entre outras. Em 2005, o samba de roda se tornou 
Patrimônio da Humanidade da UNESCO. 



CANTORAS DO RÁDIO: Carmem Miranda, Dolores Duran, Marlene, Aracy de Almeida, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Aurora Miranda, Emilinha Borba, Dircinha Batista, 
Isaurinha Garcia e Linda Batista
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As cantoras do rádio
Em 1936, a marcha ‘Cantoras do Rádio’, composta por João 

de Barro, Alberto Ribeiro e Lamartine Babo, e gravada pelas 
irmãs Carmem Miranda e Aurora Miranda, em muito contribuiu 
para que uma nova história da música popular brasileira fosse 
escrita. Com o estrondoso sucesso obtido em programas de 
rádio, tornou-se comum o surgimento de novas cantoras, de 
novas musas, principalmente a partir de 1937, com a criação do 
concurso “Rainha do Rádio” pela Associação Brasileira de Rádio 
para arrecadar fundos para a criação de um hospital. 

Aí é que Florinda, Victoria, Vicentina, Adileia e Abelim entram na 
história. Afinal, quem são elas? Seria Adelim e Adiléia uma dupla caipira?

Florinda Grandino de Oliveira, Victoria Delfino dos Santos, Vicentina 
de Paula e Abelim Maria da Cunha são os verdadeiros nomes das 
consagradíssimas cantoras Linda Batista, Marlene, Dalva de Oliveira 
e Ângela Maria. Os pseudônimos não foram criados por iniciativa 
mercadológica ou exigência de produtores musicais, mas, sim, para 
não serem identificadas pelas famílias. Na época, cantoras de Rádio não 
eram bem vistas e, ao abraçarem a carreira, elas ocasionavam grande 
desgosto aos pais. Marlene, por exemplo, foi alvo de severo castigo por 
parte de sua mãe, que não admitia sua incursão no mundo artístico: ficou 
‘trancafiada’ dentro de casa por mais de 30 dias. Felizmente, o bom senso 
prevaleceu e Marlene teve pela frente uma brilhante carreira artística.

Coube a Linda Batista o título de primeira Rainha do Rádio, em 
1939, ostentando-o por onze anos, até a realização de nova eleição, 
em 1949, quando passou o bastão para sua irmã, Dircinha Batista. 
Marlene foi eleita em 1950; Dalva de Oliveira, em 1951, e Ângela 
Maria, em 1954. As demais foram Emilinha Borba (1953), Vera Lúcia 
(1955), Dóris Monteiro (1956), Mary Gonçalves (1957) e Julie Joy 
(1958). Adileia, por sua vez, era pseudônimo de Dolores Duran.

A partir de então, novas musas foram surgindo, enobrecendo cada 
vez mais a presença de mulheres na história da música popular brasileira: 
Elizeth Cardoso, a Divina; Nara Leão, musa da Bossa Nova; Elis Regina, 
tida por muitos como a melhor cantora do país; Elza Soares, Maysa, Celly 
Campelo e Rita Lee (rainhas do Rock), as sambistas Clementina de Jesus, 
Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Clara Nunes, Beth Carvalho e 
Alcione, Inezita Barroso (música raiz) e as baianas Maria Bethânia, Gal 
Costa, Daniela Mercury e Ivete Sangalo, entre tantas outras. 



Elis, a mãe da Música Popular Brasileira 
Considerada a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis alcançou o estrelato após vencer 

o primeiro Festival da Música Popular Brasileira, da TV Excelsior, em 1965, com “Arrastão”, de 
Edu Lobo e Vinícius de Moraes. A partir de então, o sucesso foi imediato e não parou mais. Tida 
como camaleoa musical, cantou MPB, bossa nova, samba, pop, rock e até jazz; quebrou barreiras e 
preconceitos e ajudou a construir sólidas carreiras de ícones da música brasileira.

Sua coragem se manifestava, por exemplo, nas apostas em compositores até então desconhecidos 
e na decisão de ter total controle sobre sua carreira. Vale, aqui, contextualizar, que – na época – a 
mulher era vítima de preconceito e que os executivos das gravadoras eram extremamente machistas. E 
ela, inconformada com o panorama, combatia tudo isso. Seu forte gênio e sua ideologia em defesa das 
mulheres renderam-lhe o apelido de Pimentinha.

Foi em seu programa, o Fino da Bossa, ao lado de Jair Rodrigues, entre 1965 e 1966, que resgatou 
a magia do samba, recolocando-o na mídia nacional e conquistando espaço internacional, com 
interpretações inesquecíveis de “O Morro Não Tem Vez” (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), “Samba 
do Carioca” (Carlos Lyra/ Vinicius de Moraes), “A Felicidade” (Tom Jobim/ Vinicius de Moraes), 
“Vou Andar Por Aí” (Newton Chaves), “Diz Que Fui Por Aí” (Zé Keti/ Hortêncio Rocha), “Acender 
as Velas” e “A Voz do Morro”, ambas de Zé Keti. O samba, na época discriminado pela elite brasileira, 
que acabara de abraçar a bossa nova, voltava a ser cantado e idolatrado em todos os cantos do país. 

Com a bossa nova e o samba em alta, Elis impulsionou também a MPB. Não dá para imaginar a Música 
Popular Brasileira – com tantos ícones – sem a existência de Elis Regina, responsável por interpretações históricas. 
Parecia até que estava escrito nas estrelas: para “aparecer” e “acontecer” como cantor, o compositor teria, antes, 
de ter uma música gravada por ela. Foi assim que as principais canções da história da MPB nasceram.

Antes do ‘estouro’ do Tropicalismo, movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música 
popular e da cultura brasileira, impulsionado por “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, e por 
“Domingo no Parque”, de Gilberto Gil, no Festival da Record, em 1967, Elis já havia gravado música 
da dupla baiana, em 1966: “Louvação”, “Lunik 9”, “Amor até o Fim”, “Ensaio Geral”, e “Roda”, de 
Gilberto Gil (a primeira em parceira com Torquato Neto e a última, com João Augusto), “Samba em 
Paz” e “Boa Palavra”, de Caetano Veloso.

O mesmo ocorreu com outros dois mitos da MPB, Chico Buarque de Holanda e Geraldo Vandré, 
gravando, em 1966, as canções “Tem mais Samba” e “Sonho de um Carnaval”, autorias de Chico, e “Samba 
de Mudar”, de Vandré. Nessa mesma época, gravou, também, canções de Milton Nascimento: “Canção do 
Sal”, em 1966, e “Travessia”, feita em parceria com Fernando Brant, em 1967, e muitas outras.

Na década de 70, Elis embalou as carreiras de grandes cantores e compositores, como Ivan Lins 
(Madalena, em 1970), Zé Rodrix (Casa no Campo, em 1971, feita em parceria com Tavito), Fagner 
(Mucuripe, em 1972, em parceria com Belchior), a dupla João Bosco e Aldir Blanc (Bala com Bala, 
1972; O Caçador de Esmeralda, Agnus Dei, Cabaré e Comadre, em 1973; O Mestre-sala dos Mares, 
Caça à Raposa e Dois Pra Lá Dois Pra Cá, em 1974; O Bêbado e o Equilibrista, em 1979), Belchior 
(Velha Roupa Colorida e a célebre Como Nossos Pais, em 1976).

Em 1977, Elis quebrou nova barreira e colocou a música sertaneja, na época rejeitada pela 
grande mídia, no topo das paradas, com a gravação de “Romaria”, de Renato Teixeira, e, em 1980, 
redescobriu Gonzaguinha, filho de Gonzagão, regravando “Redescoberta”, tema da novela Ciranda 
de Pedra. Antes, já havia gravado “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”.

Vale, aqui, registrar, que a carreira de Gonzaguinha sempre foi abençoada pelas mulheres. Em 
1979, na voz de Maria Betânia, o compositor estourava no mercado musical com “Não Dá Mais Para 
Segurar”, que ficou conhecida como “Explode Coração”. Simone também o consagraria com “Começaria 
Tudo Outra Vez” e “Sangrando”, além de Joanna, que gravou um disco apenas com suas composições. 

Com personalidade forte e ações impulsivas e explosivas, Elis sempre ergueu a bandeira dos 
músicos e, em 1978, preocupada com direitos trabalhistas, criou a Associação de Músicos e Intérpretes 
(ASSIM), na tentativa de reparar uma grande injustiça (ao gravar discos, instrumentistas eram 
obrigados a abrir mão de seus direitos conexos). Morreu no dia 19 de janeiro de 1982, com apenas 
36 anos, vítima de uma overdose de álcool e drogas. Mesmo com pouco anos de vida, deixou um 
generoso legado para a história da música brasileira.

musEs of brazilian popular music

 In Brazil, there is no talking of women`s presence in music without citing singers 
Florinda Grandino de Oliveira, Victoria Delfino dos Santos, Vicentina de Paula, Adiléia 
Silva da Rocha and Abelim Maria da Cunha. 

Ooops! Florinda, Victoria, Vicentina, Adiléia and Abelim? Who are they?
We cite those icons of Brazilian Popular Song with the intention of prizing even more 

the history of Francisca Edwiges Neves Gonzaga, aka Chiquinha Gonzaga (1847-1935), first 
woman in Brazil to conduct an orchestra and author of the first Carnival March in History: 
“Ó abre alas”, composed in 1899.

Born in Rio de Janeiro, Chiquinha stands out due to her pioneering in the history of 
Brazilian musical culture and for her continuous struggle for freedom in the country. She 
not only stood up against the oppressive patriarchal Society, she also created an unheard off 
profession for woman: that of conductress, breaching unimaginable hurdles for that time. She 
emerged in the musical scenario in 1877, in Rio de Janeiro, playing the piano and composing 
songs for consumption in party halls, scandalizing the Carioca (Rio de Janeiro’s) Society.

She caused even greater a stir by separating from Jacinto Ribeiro do Amaral, to whom 
she had married at age 16 by imposition of her own father, José Basileu Gonzaga, a General 
in the Brazilian Imperial Army. Jacinto regarded the piano as a rival and filed a law suit for 
perennial divorce in the Ecclesiastic Court, claiming abandonment of home and adultery. 

Thanks to Chiquinha, in 1885 the press printed, for the first time, the “conductress” 
word (until then there was no feminine form for “conductor”), publicizing her premiere 
in the Theater with “The Court in the Countryside” operetta.

Daughter of Rosa Maria, a mulatto woman of humble origin, and granddaughter of 
a slave, Chiquinha was an ardent abolitionist. She offered and sold scores door-to-door in 
order to raise funds for the Liberator Confederation, and with the money earned through 
the sale of her music, she bought the freedom of José Flauta (Flute Joseph), a musician slave. 
As an authoress of musical hits, mainly featured on stages in popular musical plays, she was 
a victim of abusive exploitation of her labor, prompting her decision to establish, in 1917, 
the first Society for protection and collection of authorial rights in the country, the Brazilian 
Society of Theater Authors (SBAT, in Portuguese). It’s no coincidence that the National Day 
of Brazilian Popular Music is celebrated on October 17, her birthday.

Samba is born at the home of a woman
Regarded as one of the major Brazilian popular cultural expressions, “samba” – a 

musical genre deriving from dances with African roots – spread across the national territory 
at the end of the 1910s and fate decreed that it was born in the house of a woman: Hilária 
Batista de Almeida, aka Aunt Ciata, a Bahian from Amaro da Purificação and “mãe de santo” 
(Translator’s note: female African ritual leader who incorporates entities).

Like many Brazilian women at the beginning of the 20th Century, she could have 
remained just another black woman, a migrant making sweets to help raise her 14 children. 
But Aunt Ciata decided not to bow to circumstances and etched her name forever in the history 
of Brazil and Samba: the so-called “bamba” (slang for expert) of “batuque” (drum beat) met 
in her “terreiro” (open place for Afro rituals) in Rio de Janeiro and the gatherings always 
ended in samba. There, in 1916, emerged “Pelo Telefone” (On the Phone), the first Samba ever 
recorded in Brazil (according to National Library records), composed by Ernesto Joaquim 
Maria dos Santos, aka Donga, in partnership with Mauro de Almeida, sang by singer Baiano.

Over the years the rhythm was given new names such as “samba de breque”, “samba 
canção”, “bossa nova”, “samba rock”, “pagode” and others. In 2005, the “samba de roda” 
(circle samba) was declared a World Heritage by UNESCO.

The radio singers
In 1936, the march “Cantoras do Rádio” (Radio Singers) composed by João de Barro, Alberto 

Ribeiro and Lamartine Babo and recorded by sisters Carmem Miranda and Aurora Miranda, 
lent a great contribution for the writing of a new history in Brazilian popular music. With the 
smashing success achieved in radio programs, emergence of new singers, of new muses, became 
commonplace; in special after 1937, with creation of the “Queen of Radio” competition by the 
Brazilian Radio Association, aimed at collecting funds for the creation of a hospital. 

That’s where Florinda, Victoria, Vicentina, Adiléia and Abelim made history. After all, 
who are they? Perhaps Adelim and Adiléia make up a country singers duo?

Florinda Grandino de Oliveira, Victoria Delfino dos Santos, Vicentina de Paula and Abelim 
Maria da Cunha are the real names of very famous singers Linda Batista, Marlene, Dalva de 
Oliveira and Ângela Maria. The aliases were not engendered for marketing reasons or by 
demand of musical producers, but rather to prevent them from being identified by their families. 
At the time, Radio singers were not well regarded and embracing such career brought much 
grief to their parents. Marlene, for example, was applied a harsh punishment by her mother, who 
didn’t accept her inclusion in the artistic world: she was “locked up” at home for over 30 days. 
Luckily, sound judgement prevailed, and Marlene had ahead of her a brilliant artistic career.

It was due to Linda Batista the title of first “Radio Queen” in 1939 and the kept it for eleven 
years, until a new election was held in 1949, when she passed the baton to her sister Dircinha 
Batista. Marlene was elected in 1950; Dalva de Oliveira, in 1951; and Ângela Maria, in 1954. 
The other ones were Emilinha Borba (1953), Vera Lúcia (1955), Dóris Monteiro (1956), Mary 
Gonçalves (1957) and Julie Joy (1958). As for Adiléia, she used Dolores Duran as her alias.

From then on new muses emerged, increasingly enabling the presence of women in 
the history of Brazilian popular music: Elizeth Cardoso, the Divine; Nara Leão, muse of 
Bossa Nova; Elis Regina, regarded by many as the best singer in the country; Elza Soares, 
Maysa, Celly Campelo and Rita Lee (Queens of Rock), Samba singers Clementina de Jesus, 
Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Clara Nunwes, Beth Carvalho and Alcione, Inezita 
Barroso (root music) and the Bahians Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury and 
Ivete Sangalo, among so many others.

Tia Ciata, a matriarca do samba

Elis,sucesso total ao lado de Jair Rodrigues e de Tom Jobim
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Beth Carvalho, a madrinha do SambaClara Nunes, a diva dos Orixás

Elza Soares, orgulho da raça negra

Maria Bethânia, abelha rainha Gal Costa, musa da Tropicália

Nara Leão, musa da Bossa Nova

Elizeth Cardoso, a Divina
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Ivete Sangalo, furacão brasileiro 
Ivete Sangalo iniciou sua carreira como vocalista da Banda Eva, com quem vendeu 

mais de 4 milhões de discos, fato que deu sequência ao abraçar a carreira solo, destacando-
se como uma das maiores artistas com vendagens de discos no Brasil.

Em seu site oficial, consta que – ao longo de sua trajetória – já gravou mais de 300 
canções (sem contabilizar as participações especiais), atingindo uma venda superior a 
15 milhões de cópias. Recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, entre 
os quais, três Grammy Latino (Melhor Álbum Brasileiro de Raízes, em 2005; Melhor 
Álbum de MPB, em 2012, e Melhor Álbum de Música Pop Contemporânea, em 2014); 
recordista do Prêmio Multishow (com 16 conquistas), Artista mais premiada nos 
Melhores do Ano da Rede Globo (com 11 troféus, oito como melhor cantora e três como 
melhor música), cantora que mais ganhou o Troféu Imprensa (seis vezes), e o de Melhor 
Show, por três vezes consecutivas, em 2015, 2016 e 2017, pelo Prêmio Jovem Brasileiro, 
destacando-se como “a cantora que não sai da moda” desde 1999.

Por onde passa, Ivete – como se fosse um ‘Furacão’ – tira o pessoal do chão e levanta 
poeira, com hits ‘pra cima’ como “Festa”, “Flor do Reggae”, “Abalou”, “Berimbau 
Metalizado”, “Cadê Dalila”, “Arerê”, e “Sorte Grande”. Em 2016, através do site da 
BillBoard Brasil, foi eleita pelos internautas como a artista mais completa do Brasil.

Marisa Monte, a Tribalista

ESTRELAS DA MÚSICA BRASILEIRA: Inezita Barroso, Paula Fernandes (a mineirinha de Sete Lagoas), Elba Ramalho, Zélia Duncan, Cássia Eller, 
Maria Gadú, Baby do Brasil, Anitta, Fafá de Belém, Alcione, Claudia Leitte, Roberta Miranda e Daniela Mercury, a rainha do axé



QUEM CRIOU O ROCK´N´ROLL? 

Então eu posso tocar um rock´n´roll
De qualquer maneira antiga que você escolher

Tem uma batida de fundo, você não pode perder
Sempre que você for tocar

Tem que ser música rock´n´roll

CHUCK BERRY (Rock´n´Roll Music)

Quem criou o rock’ n’ roll?
Chuck Berry? Elvis Presley? Bill Halley?
O dicionário Webster da língua inglesa define rock´n´roll 

como “música popular caracterizada por um ritmo forte e 
abundante repetição de frases simples” e, segundo os estudiosos 
mais técnicos, o rock nada mais é do que uma fusão de 
variados estilos musicais, como o country, o folk, o gospel, 
o jazz e o blues. Seu nome surgiu da expressão “rocking and 
rolling” (balançar e rolar) e muitos defendem a tese de que ele 
só passou a existir em função da criação da guitarra elétrica, 
instrumento que melhor simboliza tudo aquilo que o novo 
ritmo pretendia mostrar.

Sua aparição, portanto, surgiu a partir da formação de empresas 
como a Gibson (de Orville Gibson), Stromberg e Epiphone (de 
Epaminondas Stathopoulo), que prepararam o cenário para o 
seu nascimento nas décadas de 30 e 40, consolidado apenas nas 
décadas de 50 e 60, graças aos estudos e esforços de ‘guitarreiros’ 
como Adolph Rickenbacker, George Beauchamp, Paul Barth, 
Lloyd Loar, Lester William Polfus (também conhecido como 
Les Paul), George Fullerton e Leo Fender, todos considerados 
verdadeiros pais do rock.

O DIABO é o pai do Rock?
Para muitos, o diabo é mesmo o pai do rock, tese reforçada 

pela associação do ritmo à rebeldia e pelo pacto demoníaco 

envolvendo o blueseiro norte-americano, Robert Johnson, 
autor de 29 músicas entre 1936 e 1937, e falecido em 1938, 
com apenas 27 anos. Aclamado como o maior bluesman de 
todos os tempos, sua história é repleta de mistérios e lendas, 
entre as quais, a de que teria vendido sua alma ao Diabo – à 
meia noite, numa encruzilhada, ponto estratégico em rituais 
de religiosidade africana – em troca de habilidades musicais. 
Algumas de suas canções, como “Me and the Devil Blues” (Eu e o 
Diabo Blues), “Hellhound on my Trail” (Inferno na minha trilha) e 
“Crossroad Blues” (Encruzilhada), reforçam a ideia e fomentam 
a fantasia. Essa história é o tema do filme Crossroads, de 1986, 
inspirado em sua vida. Estudiosos afirmam que o rock não 
existiria sem o blues.  Supersticiosos, enxergam o “dedo” do 
diabo no “dedilhar” da guitarra.

Mas, a paternidade do rock é um tema controverso e 
muitas versões ganharam espaços na mídia. Várias canções 
são intituladas pioneiras, entre as quais, “Roll´Em Pete”, de 
Big Joe Turner (1939), “Stovall’s Plantation”, de Muddy Waters 
(1941),  “Is Not That Just Like a Woman”, de Louis Jordan (1946), 
“Sugar Lamp”, de Joe Liggin (1946), “Move It On Over”, de Hank 
Williams (1947), “Boogie Chilen” de John Lee Hooker (1948), 
“Rock the Joint”, de Jimmy Preston (1949), “Rock Awhile”, de 
Goree Carter (1949), “The Fat Man”, de Fats Domino (1949), 
“How High the Moon”, de Les Paul e Mary Ford (1951) e “Rocket 
88”, de Jackie Brenston (1951).

A controvérsia ganhou mais força quando a revista norte-
americana Rolling Stone, uma das mais respeitadas do mundo, 
apontou “That’s All Right (Mama)”, de Elvis Presley, em 1954, como 
a primeira música de rock da história, desconsiderando “Rock 
Around the Clock”, de Bil Haley, também de 1954, mais gravada 
um pouco antes. Em seguida surgem Carl Perkins, com “Blues 
Suede Shoes” (1955), e Chuck Berry, com “Maybellene” (1955), 
“Rock´n´Roll Music”, “Roll Over Beethoven” e “Johnny B. Good” 
(1958), hit que pulverizou o ritmo de forma definitiva. Escrita em 
1955, a música se transformou na maior referência do rock´n´roll, 
ao lado de “Tutti Frutti” (1955), de Little Richard, com o indefectível 
grito “a-wop-bop-a-loo-mop-a-whop-bam-boom”. 

ÍCONES DA HISTÓRIA DO ROCK: Chuck Berry, Elvis Presley e Bill Haley
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Observa-se que, até aqui, apenas uma mulher – Mary Ford 
- é citada entre os pioneiros da história do Rock. E o pior: 
com papel secundário. Casada com Les Paul, com quem fez 
dupla entre 1950 e 1954, Ford começou a ganhar espaço em 
1951, quando um de seus discos vendeu mais de seis milhões 
de cópias. Na história do rock, pouco significa. Era apenas a 
companheira de Les Paul.

E num mundo machista, onde gravadoras – divididas 
entre ‘brancos’ e ‘negros’ – reivindicavam a paternidade do 
rock, não havia espaço para mulheres. De um lado, a alma 
negra do jazz, do blues e do gospel, estilos que originaram 
o rock, contava com o apoio de selos, como Chess Records, 
movimentando o cenário musical, com Robert Johnson, Big 
Joe Turner, Bo Didley, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Gorre 
Carter, Sam Cooke, Otis Redding, Ike Turner, B. B. King, Chuck 
Berry e Little Richard, até chegar em Jimi Hendrix, a pura 
essência do estilo. De outro, os ‘brancos’, amparados pela 
Sun Records, RCA e outros pequenos selos, contra-atacavam 
com Elvis, Bill Haley, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins, 
Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Buddy Holly, Richie Valens e J. 
P. Richardson, os três últimos vítimas de um acidente aéreo 
em 3 de fevereiro de 1959.

Mais tarde, o rock ultrapassaria a barreira do tempo e do 
espaço com o surgimento da banda The Beatles, considerada, 
até hoje, a maior de todos os tempos do gênero. Com 13 discos 
de estúdios lançados ao longo de sua curta duração, apenas 
8 anos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e 
Ringo Starr continuam sendo sinônimo de rebeldia e fonte de 
influência musical e comportamental para todas as gerações, 
em todos os cantos do mundo. 

John Lennon, um dos responsáveis pela ‘beatlemania’, 
chegou a dar seu veredito sobre a paternalidade do rock: “Se 
você tentasse dar outro nome ao rock´n´roll, você o chamaria 
de Chuck Berry”. 

Algo esperado, diante da inegável influência do músico 
negro sobre o trabalho dos Beatles. Mas, com o passar do 
tempo, a história revela que – entre tantos pais e padrastos –, 
o ‘berço’ do rock foi mesmo embalado por uma mulher.

MULHER NEGRA é o ‘pai’ do Rock´n´Roll
Em uma época não muito distante, abastados conseguiam 

manipular e/ou induzir informações de acordo com seus 
interesses. Era assim (e continua sendo) na política, na 
economia e até nas artes, principalmente, na música, onde 
criavam-se ídolos e mitos num piscar de olhos. Hoje, as 
novas tecnologias, renovadas a cada segundo, nos permitem 
rápido acesso aos mais diversos conteúdos, permitindo-nos 
que muitas verdades venham à tona.

Quem vê Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) tocando sua 
guitarra em muitos vídeos agora disponíveis no YouTube, 
imaginará que ela tenha bebido na fonte de músicos como Chuck 
Berry. Quando solta a voz, muitos lembrarão de Elvis Presley. 

Uma pesquisa mais profunda, no entanto, revela que Sister 
Rosetta, uma mulher negra que – de repente – ganhou espaço 
e força nas redes sociais, é a verdadeira criadora do estilo 
rock´n´roll. Foi ela quem inspirou Chuck, Elvis e outros grandes 
nomes do rock mundial, como Little Richard, Johnny Cash, e, 
também, B. B. King, o rei do Blues, e Bob Dylan, o rei do Folk. 

Nascida em Cotton Plant, em Arkansas, em 1915, passou 
sua adolescência em Chicago, cidade que fervilhava blues 
e jazz. Foi lá, que – no início de 1934 – introduziu o solo de 
guitarra em suas músicas, numa mistura de gospel com ritmos 
seculares, durante suas apresentações em igrejas e em seu 
programa de rádio. Filha de Willis Atkins, que trabalhava na 
colheita de algodão, e da pastora Katie Bell Nublin, que a 
introduziu na música gospel, Rosetta – antes de se transformar 
na mãe ou ‘pai’ do rock – quebrou muitas barreiras. 

Ela, que se apresentou pela primeira vez, na igreja da mãe, 
aos 4 anos de idade, cantando o clássico gospel “Jesus is on 
the Mainline”, entrou para a história como primeira mulher a 
tocar uma guitarra e, também, como primeira artista a tocar 
guitarra numa igreja, durante os cultos, concebendo, assim, 
um novo fato: 

DEUS é, também, o pai do Rock 
Foi numa igreja pentecostal, Igreja de Deus em Cristo, que 

Rosetta dedilhou os primeiros acordes do rock´n´roll: ritmo 
sincopado, veloz e dançante, resultado de uma mistura de 
estilos, com riffs de guitarra, combinando temas gospel com 
arranjos mais rápidos.

EXPOENTES DO ROCK: Sister Rosetta Tharpe, Les Paul e Mary Ford
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Tina Turner, a Rainha do Rock 
Se Sister Rosetta Tharpe criou o rock, Tina 

Turner é, sem dúvida, a mulher mais bem-sucedida 
no gênero. Dona de uma das mais potentes vozes, 
alternando graves e agudos, e das mais belas 
pernas do cenário musical, Anna Mae Bullock 
é considerada uma lenda viva do rock´n´roll 
e sempre transitou livremente entre shows e 
apresentações de mitológicos roqueiros como 
Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, 
Chuck Berry, David Bowie, Rod Stewart, Eric 
Clapton, Jeff Beck, Roger Daltrey, Robert Plant, 
B. B. King, John Fogerty, Bruce Springsteen, Bono 
(U2), Elton John e de renomadas estrelas como 
Michael Jackson, Lionel Richie, George Michael, 
Barry White, Eros Remazzotti, Bryan Adams, 
Phil Collins, Cher, Whitney Houston, Mary J. 
Blige e Beyoncé, além de Ike Turner, responsável 
pelo seu lançamento no show business e pelo 
seu nome artístico. Casado com Tina, Ike foi, 
também, responsável pela vida sofrida e amarga 
da cantora, marcada por uma série de brigas, 
agressões e escândalos. Vê-la no palco, com o 
olho roxo, era uma rotina nos anos 1950 e 60.

Cansada de tanta violência optou pela 
separação e deu início à carreira solo, recomeçando 
do zero. Lançou seu primeiro disco em 1974 e 
explodiu em 1975, com “The Acid Queen”, tema 
do filme Tommy, ao lado de The Who. Não parou 
mais, estourando com regravações de “Let´s Stay 
Together”, de All Green, e “Proud Mary”, de John 
Fogerty (líder do Creedence Clearwater Revival).

Sua participação em “We Are de World” 
(Michael Jackson e Lionel Richie) foi fundamental 
para consolidar, definitivamente, sua carreira. Em 
1985, ganhou o Grammy Award de Best Female 
Rock Vocal, pela performance em “One of the 
Living”, trilha sonora do filme Mad Max (computa 
ainda outros sete Grammy´s); em 1988 realiza a 
turnê Break Every Rule Tour, a mais bem-sucedida 
de todos os tempos, entra para o Guiness Book, 
após cantar para um público pagante de 184 mil 
pessoas no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro; 
em 1991, passa a integrar o Rock and Roll Hall 
of Fame. Em 2002, a rodovia Tennessee State 
Route 19, entre Brownsville e Nutbush (cidade 
natal de Turner), ganha seu nome. Oprah Winfrey, 
apresentadora de TV norte-americana, resumiu o 
principal legado de Tina: “o orgulho de soletrar a 
palavra M-U-L-H-E-R”.

E, ao longo de sua história, o rock sempre ‘escancarou’ sua 
vocação para a prática do bem. Ninguém – entre praticantes de 
ações solidárias e filantrópicas, em todas as áreas – faz tanto pelas 
causas sociais quanto o rock. A fome na África, a luta contra a 
AIDS, o combate ao vício em drogas e álcool, o meio-ambiente, a 
reconstrução de países atingidos por furacões, tsunamis e terremotos 
são as principais motivações. Os álbuns ‘Band Aid’ (Do they know it´s 
Christmas, em 1984) e ‘USA for Africa’ (We are the world, em 1985), 
pela fome e miséria da Etiópia, organizados por Bob Geldof, Michael 
Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones, reuniram nomes como Tina 
Turner, Bob Dylan, David Bowie, Diana Ross, Phil Collins, Ray Charles, 
Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Paul Simon, 
George Michael, U2, Duran Duran, The Police, Tears for Fears, 
Simple Minds, entre outros. O Lp ‘Children´s Promise’, em 1999, 
com a renda cedida às crianças carentes, envolveu The Roling 
Stones, Bon Jovi, The Cranberries e outros artistas.

Em 2010, roqueiros contribuíram para a reconstrução do Haiti, 
vítima de terremoto, com dois álbuns, ‘Everybody Hurts’ e ‘USA for 
Haiti’, com participações de Rod Stewart, Celine Dion, Mariah Carey, 
Pink, Miley Cyrus, Mary J. Blidge, Maroon 5, James Blunt e, há mais 
de 20 anos, Eric Clapton passeia pela ‘Crossroads’ (Encruzilhada) ao 
lado de monstros sagrados como B. B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, 
Carlos Santana, Keith Richards, Ronnie Wood e Roberto Cray, só 
para citar alguns, na ‘briga’ pela reabilitação de viciados.

O espírito de benevolência, plantado por Rosetta, faz com 
que o Rock vá do inferno ao céu, com o som, em alta potência, 
sob a regência de artistas como Paul McCartney, Ringo Starr, 
Peter Gabriel, Madonna, Elton John, Brian May, Sting e Bono, 
que, diuturnamente, se dedicam em busca do melhor para os 
necessitados. É o Rock de Deus, divino e maravilhoso.

Voltando à Rosetta, musa inspiradora do “Rock Solidário”, 
em 1934, ela mudou-se para Nova Iorque, onde, em 1938, se 
tornou a primeira cantora gospel a assinar um contrato com uma 
gravadora, a Decca Records, com uma cláusula que a obrigava a 
gravar o que seu produtor propusesse. Surgia, então, as primeiras 
gravações do rock´n´roll, com as músicas “Rock Me”, “This Train” e 
“The Lonesome Road”, no mês de outubro do mesmo ano. 

Porém, a música que a consagrou como a progenitora do Rock 
foi “Strange Things Happening Every Day”, composta em 1939, mas 
gravada apenas em 1944. Mais tarde abriu mão do conforto das 
igrejas para apresentar seu rock em clubes e boates para um 

público mais mundano; cantou para soldados norte-americanos 
durante a guerra; passou por três casamentos, nada normal para 
a época, adotando o sobrenome de um deles, o pastor Thomas A. 
Thorpe, alterando-o apenas para Tharpe.

Esquecida pelas gravadoras (e aqui pesou muito o fato de ser 
mulher), Rosetta ficou fora do melhor momento do rock, nas décadas 
de 50 e 60, ganhando seu reconhecimento histórico apenas em 2007, 
quando entrou para o Hall of Fame, 34 anos após sua morte, ocorrida 
em 9 de outubro de 1973, justamente no mês em que comemorava 
os 35 anos da criação do rock. Antes, um fato memorável marcou sua 
vida: o reconhecimento de seu pioneirismo, por Elvis Presley, que, 
no início da década de 70, durante uma entrevista, revelou ter sido 
influenciado por Rosetta: “quando morava em Tupelo (Mississippi), 
saía apressado da escola a caminho de minha casa para escutar o seu 
programa de rádio”, revelando, ainda, que, aos 9 anos, por influência 
de seu pai, cantava várias canções de Rosetta, em igrejas locais, ao 
lado dos irmãos Gladys e Vernon. 

Um depoimento do músico Gordon Stoker, membro do The 
Jordanaires, grupo que tocou com Rosetta e Elvis, atesta a idolatria 
do Rei do Rock por Tharpe: “Ele não escondia de ninguém que era fã 
de Rosetta e sempre dizia que a imitava. Não só a sua técnica de tocar 
guitarra como, também, a sua maneira de cantar”. A verdade é que 
Elvis e Rosetta tinham algo em comum. Ambos eram inovadores 
musicais, mesclando diversos gêneros. Ela, entoando a música 
gospel, o jazz e o blues, como se fosse uma cantora branca, de big 
bands. Ele, abraçando e dançando o rock, interpretando o gospel, o 
country e o blues, como se fosse um negro, propagando o gênero, 
popularizado em todo o universo, a partir da ‘invasão britânica’, 
com a beatlemania causada pelo The Beatles.

 E se Lennon dizia que sem Chuck Berry o rock não existiria, 
dá para afirmar que sem Sister Rosetta Tharpe, provavelmente, 
Chuck Berry não existiria, o que fica muito claro diante de um 
depoimento dado pelo próprio cantor: “Ela era única, uma mulher 
de energia possante que parecia brincar com a guitarra. Minha 
ligação com sua arte foi amor à primeira vista”. Isso nos leva a 
crer, que – sem Rosetta – não existiriam, também, todos estes 
garotos e garotas, que – como eu – amavam e amam os Beatles 
e os Rolling Stones. Foi ela quem abriu as portas para gênios da 
guitarra como Jimi Hendrix, Eric Clapton, B. B. King, Jeff Beck, 
Jimmy Page, Gary Moore, Eddie Van Hallen, entre tantos outros 
que integram o célebre mundo do rock.
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Who crEatEd rock´n´roll  
Chuck Berry? Elvis Presley? Bill Halley?
The Webster’s Dictionary of the English Language defines rock´n´roll it as a “style 

of popular music marked by strong rhythm and simple, repetitious phrase structure”; 
and according to more technical scholars, rock is no more than a fusion of various music 
styles such as country, folk, gospel, jazz and blues. Its name came from the expression 
“rocking and rolling” and many are those who defend the thesis that it only came about 
due to introduction of the electric guitar, the instrument that best synthetizes all that 
the new rhythm intended to show.

Its emergence, therefore, happened after the establishment of such companies as 
Gibson (of Orville Gibson) and Stromberg and Epiphone (of Epaminondas Stathopoulos), 
who prepared the scenario for its birth in the thirties and fortieth. Nevertheless, it 
was consolidated only in the fifties and sixties, thanks to the studies and efforts of 
‘guitarists’ such as Adolph Rickenbacker, George Beauchamp, Paul Barth, Lloyd Loar, 
Lester William Polfus (aka Les Paul), George Fullerton and Leo Fender, all regarded 
as true fathers of Rock.

THE DEVIL is the father of Rock
To many, the devil really is the father of Rock, a thesis strengthened by associating 

the rhythm with the rebelliousness and demonic pact of North American bluesman 
Robert Johnson, author of 29 songs between 1936 and 1937, deceased in 1938 when only 
27. Acclaimed as the greatest bluesman of all times, his history is full of mysteries and 
legends, among them one stating that he had sold his soul to the Devil – at midnight, 
at a crossroads, strategic point for African religious rituals – in exchange for musical 
skills. Some of his songs, as for example “Me and the Devil Blues”, “Hellhound on my 
Trail”, and “Crossroad Blues” bolster the idea and foster the phantasy. His story is the 
theme of “Crossroads”, a 1986 motion picture inspired by his life. Scholars affirm that 
Rock would not exist without blues.  Superstitious, they see the devil’s “finger” in the 
strumming of a guitar.

However, paternity of rock is a controversial issue and many versions have found a 
place in the media. Several songs are titled pioneers, including Big Joe Turner`s “Roll´Em 
Pete” (1939), Muddy Waters’ “Stovall’s Plantation” (1941),  Louis Jordan`s “Is Not That 
Just Like a Woman” (1946), Joe Liggin`s “Sugar Lamp” (1946), Hank Williams` “Move 
It On Over” (1947), John Lee Hooker`s “Boogie Chilen” (1948), Jimmy Preston`s “Rock 
the Joint” (1949), Goree Carter`s “Rock Awhile” (1949), Fats Domino`s “The Fat Man” 
(1949), Les Paul`s and Mary Ford`s “How High the Moon” (1951) and Jackie Brenston`s 
“Rocket 88” (1951).

Controversy picked up strength when the North American Rolling Stone magazine, 
one of the most respected in the world, appointed Elis Presley’s “That’s All Right 
(Mama)” (1954) as the first rock music in history, disregarding Bill Haley’s “Rock Around 
the Clock”, also of 1954 and recorded shortly before. Afterwards came Carl Perkins 
with “Blues Suede Shoes” (1955) and Chuck Berry with “Maybellene” (1955), “Rock n 
Roll Music”, “Roll Over Beethoven” and “Johnny B. Good” (1958), this last one a hit 
that definitively pulverized the rhythm. Written in 1955, the song became the major 
rock´n´roll reference, side-by-side with Little Richard’s “Tutti Frutti” (1955), with the 
indefectible yell “a-wop-bop-a-loo-mop-a-whop-bam-boom”. 

Note that up to now only one woman – Mary Ford – is mentioned among the pioneers 
of Rock history. And worse: in a secondary role. Married to Les Paul with whom she 

paired between 1950 and 1954, Ford began gaining space in 1951 when one of her 
records sold over six-million copies. In the history of Rock, she means little. She was 
just Les Paul’s partner.

And in a macho world where recording labels – split into “white” and “black” – 
claimed the paternity of Rock, there was no place for women. On the one side, the black 
soul of Jazz, Blues, Gospel, styles that originated Rock, had the support of labels such 
as Chess Records, moving the musical scenario with Robert Johnson, Big Joe Turner, 
Bo Didley, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Gorre Carter, Sam Cooke, Otis Redding, Ike 
Turner, B. B. King, Chuck Berry and Little Richard, finally arriving at Jimi Hendrix, the 
very essence of the style. On the other hand, the “white”, supported by Sun Records, 
RCA and other lesser labels counterattacked with Elvis, Bill Haley, Johnny Cash, Roy 
Orbison, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Buddy Holly, Richie Valens and 
J. P. Richardson, those last three victims of an air accident on February 3, 1959.

Later on, Rock overcame the barrier of time and space with the emergence of The 
Beatles, even today regarded as the all times greatest of that musical genre. With 
thirteen Studio Albums released during their short life spanning only eight years, 
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and Ringo Starr still are a synonym 
of rebelliousness and source of musical and behavioral influence for all generations 
everywhere in the world. 

John Lennon, one of the responsible for ‘Beatlemania’, gave his verdict on the 
paternity of Rock: “If you tried to give another name to Rock’n’Roll, you would call it 
Chuck Berry”. Something to be expected, given the undeniable influence of that black 
musician on the work of the Beatles. But, over time, history shows that – among so 
many fathers and stepfathers –, the ‘craddle’ of Rock actually was rocked by a woman.

A BLACK WOMAN created rock´n´roll
In a not-so-distant age, the well-to-do could manipulate and/or plant information 

according to their interests. It was so (and still is) in politics, in economy and even in 
Arts, in special music, were idols and myths were created at the drop of a hat. Today, 
modern technologies updated every second allow us quick access to the most varied 
contents, fostering the emergence of many truths.

Those who watch Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) playing her guitar in many 
videos now available in YouTube, will imagine that she drank from the same fountain 
as musicians like Chuck Berry. When she unleashes her voice, many will be reminded 
of Elvis Presley. 

However, a deeper research will reveal that Sister Rosetta, a black woman who 
gained space and strength – all of a sudden – in the social networks, is the true creator 
of the Rock’n’Roll style. She inspired Chuck, Elvis and other major names of the world 
rock, such as Little Richard, Johnny Cash, B. B. King, the King of Blues and Bob Dylan, 
the King of Folk. 

Born 1915 in Cotton Plant, Arkansas, she spent her girlhood in Chicago, a city buzzing 
with Blues and Jazz. There – in early 1934 – she introduced guitar solo with her songs, 
a blend of Gospel and secular rhythms, during her performances at churches and in 
her radio program. A daughter of Willis Atkins, who worked in the cotton harvest, and 
female preacher Katie Bell Nublin, who introduced her to Gospel songs, Rosetta – before 
becoming the mother or “father” of Rock – tore down many hurdles. 

She entered history, after first performing at her mother’s church since she was four 

years old singing the classic Gospel “Jesus is on the Mainline”, as the first female guitar-
player and first artist to play guitar at a church during cults, thus giving rise to a new fact.

GOD is also father of Rock 
Rosetta strummed the first Rock’n’Roll chords in a Pentecostal Church, the Church of 

God in Christ: a syncopated, fast dancing rhythm, outcome of a blend of styles mixing 
guitar riffs with Gospel themes, with faster arrangements.

And, in the course of its history, Rock always displayed its vocation for performing 
good deeds. None – among solidary and philanthropic initiatives in every field – did 
so much for social causes as Rock. Hunger in Africa, struggle against AIDS, combatting 
drug and alcohol abuse, the environment, reconstruction of countries hit by hurricanes, 
tsunamis and earthquakes, those are its major motivations. The Band Aid (Do they 
know it´s Christmas, 1984) and USA for Africa (We are the World, 1985) albums, 
against hunger and deprivation in Ethiopia and organized by Bob Geldof, Michael 
Jackson, Lionel Richie and Quincy Jones, brought together names such as Tina Turner, 
Bob Dylan, David Bowie, Diana Ross, Phil Collins, Ray Charles, Stevie Wonder, Cyndi 
Lauper, Bruce Springsteen, Paul Simon, George Michael, U2, Duran Duran, The Police, 
Tears for Fears, Simple Minds, among others. The ‘Children´s Promise’ Long Play in 
1999, with its revenue funneled to needy children, involved The Rolling Stones, Bon 
Jovi, The Cranberries and other artists.

In 2010, rockers contributed with two albums for the reconstruction of Haiti, 
devastated by an earthquake: Everybody Hurts and USA for Haiti, with participations 
of Rod Stewart, Celine Dion, Mariah Carey, Pink, Miley Cyrus, Mary J. Blidge, Maroon 5, 
James Blunt. And for over twenty years Eric Clapton has voyaged through “Crossroads”, 
side by side with such sacred monsters as B. B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Carlos 
Santana, Keith Richards, Ronnie Wood and Roberto Cray, to mention just a few, in the 
struggle for rehabilitation of addicts.

The spirit of benevolence planted by Rosetta takes Rock from Hell to Heaven, 
with the high-power sound conducted by artists the likes of Paul McCartney, Ringo 
Starr, Peter Gabriel, Madonna, Elton John, Brian May, Sting and Bono, who dedicate 
themselves daily to the search for what’s best for the needy. That’s God’s Rock, divine 
and wonderful.

Back to Rosetta, the inspiring muse of “Solidary Rock”, she moved to New York 
in 1934, where in 1938 became the first female Gospel singer to sign a contract with 
a recording company, Decca Records, with a clause forcing her to record what her 
producer demanded. The first Rock’n’roll recordings appeared then, with the songs 
“Rock Me”, “This Train” and “The Lonesome Road”, in October of that same year. 

However, the song that consecrated her as the mother of Rock was “Strange Things 
Happening Every Day”, written in 1939 but recorded only in 1944. Later on, she 
relinquished the comfort of churches to perform her Rock at clubs and nightclubs for 
more mundane audiences. She sang for American soldiers during the war; married three 
times, not normal at all for that time, and adopted the surname of one of her husbands, 
preacher Thomas A. Thorpe, just changing it to Tharpe.

Forgotten by the record labels (being a woman had quite a weight in that), Rosetta 
missed out on the best moment of Rock, the fiftieth and sixtieth, only earning her 
historical recognition in 2007 when she was inducted into the Hall of Fame, 34 years 
after her death in October 9, 1973, exactly in the same month the 35 years of Rock were 
commemorated. Before that, a memorable happening marked her life: acknowledgement 

of her pioneering by Elvis Presley, who in the early sixtieth during an interview disclosed 
that he had been influenced by Rosetta: “when I lived in Tupelo (Mississippi), I left school 
in a hurry on my way home to listen to her radio program”, additionally disclosing 
that when 9 years old and influenced by his father, he sang several songs by Rosetta in 
local churches, jointly with his siblings Gladys and Vernon. 

A testimony of musician Gordon Stoker, member of The Jordanaires, a group that 
performed with Rosetta and Elvis, attests the idolatry of the King of Rock for Tharpe: 
“He didn’t hide from anybody being a fan of Rosetta and always said he copied her. 
Not only her guitar playing technique but also her way of singing”. The truth is that 
both Elvis and Rosetta had something in common. Both were musical innovators mixing 
several genres. She, singing Gospel music, Jazz, Blues, as if she were a white big band 
singer. He, embracing and dancing Rock, interpreting Gospel, Country and Blues as 
a negro, spreading the genre, popularized in the whole universe after the “British 
invasion”, with the beatlemania unleashed by The Beatles.

And since Lennon says that without Chuck Berry there would be no Rock, it can be 
affirmed that without Sister Rosetta Tharpe probably there would be no Chuck Berry, 
something that is even clearer in a testimony given by the singer himself: “She was 
unique, a woman with powerful energy who seemed to toy with the guitar. My liaison 
with her art was love at first sight”. That leads us to believe that without Rosetta there 
wouldn’t be any of those boys who – like myself – loved and love The Beatles and 
The Rolling Stones. She opened the doors for guitar geniuses like Jimi Hendrix, Eric 
Clapton, B. B. King, Jeff Beck, Jimmy Page, Gary Moore, Eddie Van Hallen, among other 
emblematic personalities who make up the famous world of Rock.
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Três megaestrelas da canção: Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan 
É muito difícil citar o nome das 10 maiores cantoras da história da música, mas 

torna-se impossível a não inclusão de três megaestrelas. Com certeza, Billie Holiday, 
Ella Fitzgerald e Sarah Vaugan estarão presentes em qualquer lista feita por músicos 
profissionais ou amantes da boa música.

Sem nenhum estudo de canto e sem saber ler partituras, Billie Holiday (pseudônimo 
de Eleanora Fagon, 1915-1959) atingiu o ápice de sua carreira em 1939, com sua 
interpretação de ‘Strange Fruit’, uma canção de protesto contra o racismo nos Estados 
Unidos, tornando-se, após inúmeros sucessos, referência e uma lenda do jazz.

Impossível, também, descrever o talento de Ella James Fitzgerald (1917-1996) com 
poucas palavras. Tida como a cantora de jazz mais popular nos Estados Unidos – com 
dicção impecável e voz semelhante a um instrumento de sopro – é considerada a Primeira 
Dama da Canção. Venceu 13 prêmios Grammy, incluindo um de Lifetime Achievement 
(conjunto da obra), em 1967, vendeu mais de 40 milhões de álbuns e foi apontada por 
críticos e músicos estadunidenses como a maior cantora do século XX.

Em 2017 – ano em que completaria 100 anos de idade – seu público foi brindado com o 
álbum ‘100 Songs For A Centennial’ (100 músicas para um Centenário), uma caixa com 4 
CDs, incluindo suas primeiras gravações com Chick Webb e orquestra, em 1936; a famosa 
gravação de “Mack the Knife”, gravada ao vivo, em 1960, em Berlim; a premiada “Mack 
The Knife”, que lhe rendeu um dos Grammy; além de suas históricas interpretações para 
“Summertime”, “A-Tisket, A-Tasket” e  “I’ve Got You Under My Skin”. 

Ao lado de Billie Holiday e Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan (1924-1990), considerada 
uma das mais importantes e influentes vozes feminina do jazz, fecha a lista. Cantora preferida 
pelos ‘boppers’ no começo dos anos 40 por possuir uma técnica vocal altamente sofisticada, 
Sarah emplacou sucessos como ‘Tenderly’, ‘Make Yourself Comfortable’ e ‘Interlude’.

Etta James Nina Simone Natalie Cole

Diana Ross Gloria Gaynor Dionne Warwick

Celine Dion Cindi Lauper

Edith Piaf Violeta ParraMercedes Sosa

Barbra Streisand Liza Minelli

RihannaMariah Carey

A iluminada Madonna 
Madonna Louise Veronica Ciccone é, atualmente, a cantora mais iluminada do 

cenário artístico mundial. Seu espetáculo, o “Sticky & Sweet Tour”, entrou para o 
Guiness Book como o show feminino mais rentável da história, despontando, ainda, 
entre os artistas que mais venderam discos, ultrapassando a casa dos 520 milhões de 
cópias. Ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz em musical por seu papel em Evita; 
teve seu nome eternizado no Rock and Roll Hall of Fame, em 2008; é uma das cantoras 
que mais emplacou sucessos na parada estadunidense e foi relacionada pela Revista 
Billboard entre os artistas de todos os tempos, ocupando a segunda colocação, atrás 
apenas dos Beatles. Em 2016, a mesma revista a elegeu como a Mulher do Ano.

Nascida em 16 de agosto de 1958, Madonna lançou seu álbum de estreia em 1983 
e – apesar de ser considerada a “Rainha do Pop” –, está sempre se reinventando. E com 
quase 60 anos de idade, continua cantando, dançando e brilhando nos palcos como se 
ainda tivesse 25 anos.

Amy Whinehouse Roberta FlackMontserrat Caballé

Olívia Newton-John Adele Whitney Houston

Lady Gaga Katy Perry

Britney Spears Alanis Morissette Sinead O’ Connor

Beyoncé

Shakira Suzi QuatroJanis Joplin

Billie Holiday Ella Fitzgerald Sarah Vaughan

Maria Callas Amália Rodrigues Sarita Montiel

Aretha Franklin



Wanda Jackson

Connie Francis
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INSPIRADORA DO ROCK: Diana Ayoub (Diana, de Paul Anka) e Carole King (Oh, Carol de Neil Sedaka) 

É cor de rosa choque 
Com a revelação de que a essência do rock é negra, e que sua criação é fruto do talento de uma mulher, fica muito mais fácil 

afirmar que se o rock tivesse uma cor, com certeza, ela seria o rosa choque, tal como Rita Lee apregoa em uma de suas canções.
No Brasil, o primeiro rock foi gravado por uma mulher, em 1955: Iracema de Souza Ferreira, uma cantora especialista no 

estilo samba-canção conhecida artisticamente por Nora Ney, gravou ‘Rondas das Horas’, versão de ‘Rock Around the Clock’, 
de Bill Haley, para a trilha sonora do filme ‘Sementes da Violência’, alcançando estrondoso sucesso. Dois anos depois, Cauby 
Peixoto gravou o primeiro rock brasileiro, ‘Rock´n Roll em Copacabana’, composto por Miguel Gustavo, também autor de ‘Pra 
frente Brasil’, canção que embalou o Brasil na Copa do Mundo de 1970.

O ‘boom’ do rock, no Brasil, foi marcado pela participação das mulheres, ora como fonte inspiradora, ora como principal atração. 
Quem não se lembra de “Diana”, de Paul Anka, e de “Oh Carol”, de Neil Sedaka, gravadas em 1957 e 1958, respectivamente.

De autoria do próprio Paul Anka, um canadense naturalizado americano, a canção – com letra ingênua – foi inspirada em uma 
colega de escola, Diana Ayoub, que ele mal conhecia, transformando-se no disco mais vendido do ano em todo o planeta, fato que se 
repetiria um ano depois com “Oh Carol”, composta por Neil Sedaka e dedicada a Carole Klein, na época com 16 anos, e, mais tarde, 
mundialmente conhecida como Carole King, cantora e compositora norte-americana, ganhadora de quatro prêmios Grammy. Foram 
nos embalos destas canções que o Brasil começou a abrir espaço ao rock, num clubinho bem fechado, com apostas envolvendo os 
nomes de Tony Campello, Carlos Gonzaga (que estourou com a versão de ‘Diana’), Ronnie Cord, Sérgio Murillo e Demétrius, mas 
que teve em uma mulher o seu maior expoente, com o surgimento de Celly Campello, com “Estúpido Cupido”, versão de “Stupid 
Cupid”, de Neil Sedaka e Howard Greenfield, e “Banho de Lua”, versão de “Tintarella di Luna”, de Fillippi e Migliacci.

Celly, na cola de Connie Francis, Brenda Lee, Wanda Jackson e Dolly Parton, arrebataw outros sucessos como 
“Biquinho de Bolinha Amarelinha”, “Lacinhos Cor de Rosa” e “Broto Legal” e, rapidamente, se transforma na 
“namoradinha” do Brasil, título que mais tarde passaria para a atriz Regina Duarte.

O modismo do rock no Brasil, com letras ingênuas, sem compromisso com nada, continua até o final da década de 60. A 
italianíssima Rita Pavone emplaca “Datemi o Martelo” e o movimento da Jovem Guarda arrasa com as garotas do Roberto: 
Wanderléa, Martinha, Rosemary, Waldirene, Nalva Aguiar, Meire Pavão... até surgir Rita Lee, com letras mais elaboradas 
como “Cor de Rosa Choque”, apontando um novo caminho para as mulheres.

CELLY CAMPELLO: A eterna Rainha do Rock teve carreira curtíssima, de 1959 a 1961, ano de seu casamento

Rita Lee, a ovelha negra da família 
Com uma carreira precoce, interrompida em 1962 por causa de seu casamento com José Eduardo Gomes 

Chacon, Celly Campello passou o trono de Rainha do Rock Brasileiro para Rita Lee Jones de Carvalho, que 
contava com um perfil mais condizente com o gênero. Espírito rebelde e ovelha negra da família.

Rita surgiu, profissionalmente, para a música em 1967, como integrante do grupo Os Mutantes (considerada 
por muitos como a maior banda de rock de todos os tempos, no Brasil), ao lado dos irmãos Sérgio e Arnaldo 
Baptista, destacando-se no Festival da Record, ao acompanhar Gilberto Gil, no antológico “Domingo no 
Parque”, emplacando – a partir de então – vários sucessos como “Ando meio Desligado”, “Bat Macumba”, 
“Hey Boy”, “Panis Et Circenses” e “Balada de Louco”, regravações clássicas de “A Minha Menina”, “Baby”, 
“Rua Augusta” e “Banho de Lua”, entre outras. A seguir montou o grupo Tutti Frutti, com Lúcia Turnbull, 
Luis Sérgio Carlini e Lee Marcucci, mas atingiu seu ápice, em meados da década de 70 e início dos anos 80, após 
abraçar a carreira solo, dando início a uma soma de hits: “Agora só falta você”, “Esse Tal de Roque Enrow”, 
“Ovelha Negra”, “Arrombou a Festa”, feita com parceria de Paulo Coelho, e dezenas de sucessos – agora ao lado 
do novo companheiro, Roberto Carvalho – como “Jardins da Babilônia”, “Miss Brasil 2000”, “Mania de Você”, 
“Doce Vampiro”, “Chega Mais”, “Papai Me Empresta o Carro”, “Corre-Corre”, “Lança Perfume”, “Baila 
Comigo”, “Caso Sério”, “Nem Luxo Nem Lixo”,  “Orra Meu”, “Saúde”, “Atlântida”, “Banho de Espuma”, 
“Flagra”, “Cor de Rosa Choque”, “Desculpe o Auê”, “Erva Venenosa”, “Amor e Sexo”, “Vírus do Amor”, 
“Pega Rapaz”, entre tantas outras, transformando-se na cantora de maior sucesso do Brasil e terceira em 
número de discos vendidos, atrás de Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. 

Cor de Rosa Choque
(Rita Lee e Roberto de Carvalho)

Nas duas faces de Eva
A bela e a fera
Um certo sorriso
De quem nada quer...

Sexo frágil
Não foge à luta
E nem só de cama
Vive a mulher...

Por isso não provoque
É Cor de Rosa Choque
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Por isso não provoque
É Cor de Rosa Choque...

Mulher é bicho esquisito
Todo o mês sangra
Um sexto sentido
Maior que a razão
Gata borralheira
Você é princesa
Dondoca é uma espécie
Em extinção...

Por isso não provoque
É Cor de Rosa Choque
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Por isso não provoque
É Cor de Rosa Choque
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Não provoque!
É Cor de Rosa Choque
Por isso não provoque
É Cor de Rosa Choque...

Wanderléa, a Ternurinha; Dolly Parton, a Rainha do Country; Rita Pavone, de “Datemi o Martelo”, e Brenda Lee, de “Jambalaya” 



A obra “Mulheres, Semeadoras de Cultura” 
foi construída por muitas mãos. Uma criação 
conjunta por meio de vivências e saberes 
– expressos, também, em três eventos que 
reuniram diferentes temas e perfis de mulheres 
para palestras, debates e depoimentos. 

Ao longo de novembro de 2017 a fevereiro 
de 2018, os eventos foram realizados em 
Campo Largo – PR; Sete Lagoas – MG; e 
Piracicaba – SP, envolvendo oito palestrantes 
e trinta debatedoras, sob a mediação de 
Andrea Zámolyi Park, diretora de Assuntos 
Governamentais e Corporativos da Caterpillar 
Brasil, e Patrícia Fuzeti Elias, vice-presidente 
do ICEN – Instituto Cecílio Elias Netto.

Diversidade de vivências
Médica, jornalista, escritora, professora, 

cientista, empregada doméstica, empresária, 
vendedora de enciclopédia, costureira, 
administradora, política, militante, psicóloga, 
advogada, carnavalesca, contadora de histórias, 
cozinheira, esportista, arquiteta, estudante, 
profissional de marketing, pesquisadora, 
historiadora... e muito aprendemos com elas.

O universo das artes foi representado por 
mulheres da música, do teatro, da dança, das 
artes plásticas. Ouvimos sobre a ciência, mas 
este livro também registrou a voz dos saberes 
tradicionais: parteiras, benzedeiras, raizeiras. 

Público, privado e terceiro setor
Tivemos a presença de diversos setores 

como o poder público, representado por 
secretaria de cultura e guarda municipal. E 
o terceiro setor – com o Observatório Social, 
ONG que acompanha a gestão pública, entre 

A SEMEADURA DE TODOS NÓS
outras organizações. Os universos corporativo 
e de empreendedorismo também estavam lá.

Buscamos diferentes perspectivas: a 
vivência de mulheres nativas e daquelas que 
foram semear em outras terras. Buscamos 
a percepção de quem tem necessidades 
especiais. E de mulheres feministas que 
falaram pela liberdade de seu corpo e de sua 
sexualidade; assim como aprendemos sobre 
a contribuição de mulheres reservadas e 
silenciosas, anônimas.  

Matrizes culturais
Em Piracicaba, Bebé Salvego, a menina 

cantora de 14 anos, nos encantou com sua 
música, num mesmo evento em que Carmela 
Pereira, senhora de 82, neta de escravos, 
nos emocionou com seu depoimento. Elas, 
também representantes da raça negra, que 
se uniu à branca para discutir o que é semear 
cultura para este livro – que ainda acolheu 
as mulheres indígenas – numa obra colorida 
por pinceladas das três principais matrizes 
culturais brasileiras.  

Conhecemos a religiosa da Congregação 
Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de 
Maria; e a jovem umbandista igualmente se 
juntou a nós. Ouvimos quem se preocupa 
com a preservação da natureza e o cuidado do 
planeta. Aprendemos sobre a sabedoria das 
mulheres maduras, as avós, e o importante 
papel das mães. 

E ainda faltaram tantas mulheres, tantas 
possibilidades do feminino – mas aqui 
reverenciadas, na presença daquelas que se 
juntaram à trajetória deste livro.

“Ficou claro, nas três palestras, que nós, 
mulheres, estamos realmente unidas num 

mesmo propósito. Melhorar, cada vez mais, a 
nossa sociedade, nossa comunidade...”

ANDREA ZÁMOLYI PARK 
(diretora de Assuntos Governamentais e 

Corporativos da Caterpillar Brasil)

PALESTRANTES
Campo Largo:
Daviane Chemin
Lindamir Ivanoski
Valderez Parolin Teixeira

Sete Lagoas:
Jane Paulino
Juliana de Freitas
Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura

Piracicaba:
Carol Fuzeti Elias
Magic Paula



O primeiro dos três eventos aconteceu em 
Campo Largo, Paraná, no dia 29 de novembro 
de 2017, no Centro Cultural Inspirarte

“Mulheres responsáveis pela cocriação de 
um novo mundo organizacional”. Este foi 
o conteúdo da psicóloga Daviane Chemin, 
fundadora da DChemin Resultados Humanos 
e Vice-presidente da ABRH Brasil – Associação 
Brasileira de Recursos Humanos.

Daviane conta que a opção pelo tema reflete a 
percepção de que todos fazemos parte de algum 
sistema e, portanto, atuamos em conjunto. Desafio 
maior num mundo de contrastes: a perspectiva 
“egossistêmica” – baseada no egoísmo e na disputa 
pelo poder, convive com a atitude “ecossistêmica” – 
orientada para o bem comum. Oposições expressas 
de várias formas, como, por exemplo: a tecnologia 
que aliena e destrói, mas que também serve à vida, 
conecta pessoas, soluciona problemas.

Ampliando a visão sobre os tempos atuais, 
espelhados na esfera empresarial, ela recorre 
a historiadores que indicam a transição da 
sociedade industrial para a sociedade do 
conhecimento. Ou seja: o ambiente estático, 
estável, onde funcionários repetem engrenagens 
sem vida, caminha para a sociedade em rede 
– dinâmica, aberta e interdependente, que 
responde às exigências de um mundo mutante 
e veloz. A demanda, agora, não é mais por 

UM NOVO MUNDO ORGANIZACIONAL

conservar, mas adaptar-se e evoluir. 
Por um sistema mais vivo e interdependente

Em seus inúmeros contatos com  leigos e 
profissionais, ao longo de sua atuação, a vice-
presidente da ABRH Brasil aprendeu que: “Para 
trabalhar nessa empresa do novo tempo, é 
preciso olhar para a natureza, para os sistemas 
vivos, interdependentes. As organizações 
precisam imitar a vida. E a tecnocracia, os modelos 
controladores, são contra a organização da vida”. 
E explica porque acredita que as mulheres sejam 
responsáveis pela cocriação desse novo mundo 
organizacional: “Porque temos consciência do 
que está acontecendo, e porque no DNA da 
mulher, na caminhada histórica que ela fez, ela 
adquiriu virtudes, capacidades e valores pra 
colocar-se a serviço desse novo tempo”. 
Competências da mulher para este novo tempo

Nos despedimos de um mundo ‘fake’, a caminho 
de um mundo real, em que as pessoas são mais 
autênticas, autônomas e empoderadas. E a mulher 
aprendeu a se conhecer e a se fortalecer na 
superação de muitos ‘nãos’, diferenças e indiferenças. 

O mundo do segredo, da rigidez e do isolamento 
também está indo embora. Chega o mundo 
do compartilhar como princípio, do cocriar, da 
plasticidade. A mulher tem a competência da 
escuta e da conversa, do lidar com várias situações 
ao mesmo tempo, ela cria pontes entre as pessoas. 

ENCONTRO EM CAMPO LARGO
Data: 29/11/2017

Local: Centro Cultural Inspirarte
Campo Largo - PR

“Políticas Públicas para Mulheres” 
Lindamir Ivanoski

(Professora de História e secretária adjunta da 
Cultura - Secretaria Municipal de Comunicação, 

Cultura e Relações Institucionais de Campo Largo)

“Mulheres responsáveis pela cocriação 
de um mundo organizacional” 

Daviane Chemin
(Psicóloga e fundadora da DChemin Resultados 

Humanos; vice-presidente da ABRH Brasil - 
Associação Brasileira de Recursos Humanos)

“Cabeças prateadas: a sabedoria na 
maturidade” 

Valderez Parolin Teixeira
(Médica Geriatra; foi secretária de saúde e 

promoção social de 1993 a 1996 e vice-prefeita 
de Campo Largo de 2001 a 2004). 

DEBATEDORAS
Ávila Maria Garrett Savi de Andrade, 

Christina Minuzzo, Cristiane Ferreira, Irmã 
Lúcia Staron, Laís Hoffmann Fortunato 

Severo, Luciane Venturini, Luz Marina Leon 
Bordes, Maria Teresa P. F. de Moosmayer, 
Raquel Rodrigues Albuquerque, Simone 
Vaz da Silva e Zeila Plath Oliveira Silva 



“A mulher tem a flexibilidade do bambu: enverga, 
mas não quebra. Ela passou por tanta coisa, que 
gerou musculatura para atuar nessa nova realidade”, 
entende Daviane.  E conclui: “Esse é um período 
histórico que será estudado como um marco da 
humanidade dentro da administração. Era da 
revolução industrial, da sociedade do conhecimento, 
o tempo da grande transformação. E nós, mulheres, 
estamos aqui para encaminhar essa transformação, 
para cocriar essa nova realidade empresarial.”

MULHERES E POLÍTICAS PÚBLICAS
Secretária adjunta da Cultura, da Secretaria 

Municipal de Comunicação, Cultura e Relações 
Institucionais de Campo Largo, Lindamir 
Ivanoski, abordou as “Políticas Públicas para 
Mulheres”. Educadora e professora de História, 
Lindamir iniciou pelo panorama geral da 
exclusão das mulheres – que, durante séculos, 
“não possuíram voz, nem vez”.

Lindamir conta que, até 1962, as mulheres ainda 
precisavam de autorização de seus maridos para 
trabalhar. Sofreram crimes, cujos motivos eram 
ferir a honra masculina, sem punição ao agressor. 
1964 trouxe a ditadura militar e a década de 70 
assistiu ao incremento da união de mulheres, 
feministas e sindicalistas contra a violência aos 
direitos humanos – o que impulsionou movimento 
pelas políticas públicas femininas. Outro 
passo importante foi a pílula anticoncepcional 
feminina, que facilitou o planejamento familiar e 
a participação da mulher no mercado de trabalho. 

As conquistas femininas
Políticas públicas são princípios norteadores 

do poder público, estratégia de ação planejada 
de forma coletiva, envolvendo Estado e 
sociedade, para ampliar e efetivar os direitos da 
cidadania. “Para as mulheres, as políticas públicas 
têm o objetivo de promover a igualdade de 
gênero e combater formas de preconceitos e 
descriminação herdadas de uma sociedade 
patriarcal e excludente”, destaca Lindamir.

A partir de 1980, as mulheres se unem ao Estado 
para a implementação de políticas públicas. A 
Constituição Federal, de 1988, marca o processo 
de democratização e inova ao superar a visão 
assistencialista em relação aos programas sociais. 

A secretária adjunta de Cultura segue em 
sua narrativa: em 1985 são criados o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e a 
primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Até 
2002 tem-se o principal eixo de combate à 
violência, que também inclui as Casas de Abrigo. 

O meio ambiente e a mulher
Cristiane Ferreira - estudante de arquitetura 

e urbanismo, atua no Departamento de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Campo Largo.

Uma pequena história
Luz Marina Leon Bordes – jornalista e 

escritora, é editora da Revista YUPI.
“Quando pequena, eu era uma das únicas 

alunas em sala de aula, cuja mãe trabalhava fora. 
Se havia outras, eram, no máximo, professoras. 
E minha mãe era contadora. Até 1960, ano que 
nasci, apenas 4% das mulheres eram contadoras 
no Brasil. Que representatividade tinha ela, que 
começou a trabalhar aos 13 anos, atuou por 45 
anos na prefeitura, se aposentou aos 68. Hoje tem 
88. E nunca a ouvi dizer que sofreu assédio ou que 
teve apadrinhamento – sei que foi competência. 

Eu fico pensando: minha mãe sempre foi 
quieta, tímida, não teve militância, nunca hasteou 
bandeira. Teve um tempo que meu pai não queria 
que ela trabalhasse – todas aquelas questões da 
época... Mas ela, quietinha, continuou.

E acho que, mesmo sem fazer discurso, cada 
mulher, com seu potencial, certamente colabora para 
as mudanças na sociedade, mesmo sem saber que faz 
isso. Então, na figura de minha mãe, Enir Mattes 
Leon Bordes, eu parabenizo todas essas mulheres 
que, no seu jeito, mesmo tímidas, contribuíram 
tanto. Todas nós somos muito poderosas”.

De 2003 a 2007, novas conquistas: a criação da 
Secretaria de Política para Mulheres (SPM); a 
Conferência Nacional da Política para Mulheres. 

Um marco nesse período: a Lei Maria da 
Penha (nº 11.340, de 2006), pela proteção das 
mulheres contra qualquer tipo de violência 
doméstica e familiar, assim como pela punição 
do agressor. Aquela que dá nome à lei, Maria 
da Penha, sofreu duas tentativas de homicídio 
por parte do marido e ficou paraplégica.

Para transformar a política e a cultura
Lindamir lembra as cotas partidárias para 

candidatura de mulheres, mas lamenta que 
a participação feminina ainda seja pequena. 
Ela cita a presidente chilena, Michele Bachelet, 
para destacar a importância dessa atuação: 
“Quando uma mulher entra na política, muda 
a mulher; quando muitas mulheres entram na 
política, muda a política”. E conclui: “as mudanças 
culturais são processos lentos e, muitas vezes, 
contraditórios. Mas as transformações porque 
passa nossa sociedade seguem o caminho 
dos sonhos da igualdade e da democracia, 
acalentados pelas mulheres. E isso é muito bom”.

Após as palestras, debatedoras compartilharam seus depoimentos sobre o tema “Mulheres, Semeadoras de 
Cultura” – no que foram acompanhadas por manifestações do público presente.

Roseli Fabiane Puppi, ex-primeira dama do município por duas gestões e mãe do atual prefeito de Campo 
Largo, Marcelo Puppi, agradeceu a oportunidade das palestras e depoimentos, assim como do encontro com as 
mulheres campo-larguenses. “Campo Largo merece a atenção que todos estão dando. Eu amo esta terra. Não 
sou nascida aqui, mas sou cidadã benemérita desta cidade. Todos aqui estão interessados em fazer algo pela 
nossa cidade, com nosso amor. Porque, com amor, a gente caminha; caminha e consegue”.

Finalizando o encontro, Emilene da Conceição Novak reuniu os conteúdos daquela tarde numa bela 
crônica, que sintetizou as principais mensagens do evento. 

Atitude é fundamental
Simone Vaz da Silva – advogada, vice-

presidente do Observatório Social de Campo 
Largo e atuante no Observatório de Curitiba.

Simone conta que o Observatório Social cuida 
da boa gestão pública – instituição que reúne 
muitas mulheres engajadas, inclusive em sua 
direção e conselhos. “São mulheres que entenderam 
o panorama do Observatório: indignar-se é 
importante, mas a atitude é fundamental”.

“A mulher tem diferença de abordagem em relação 
ao homem: com sensibilidade, nós sabemos solicitar 
esclarecimentos, conseguindo respostas com praticidade 
e rapidez; sem precisar atirar de metralhadora”. 

No Observatório de Curitiba, ela coordena grupo 
de voluntários: “Entre eles, mais de 50% são mulheres, 
muitas aposentadas, que não querem e não devem parar. 
Com experiência, elas têm muito a contribuir. Há grande 
evolução do envolvimento das mulheres. Nossa atitude de 
estar ali, contribuindo e aprendendo umas com as outras, 
é o que vai nos levar a atingir nossos objetivos”.

Sustentabilidade e geração de renda
Ávila Maria Garrett Savi de Andrade – 

membro do Conselho Estadual de Saúde do 
Paraná e coordenadora da Pastoral da Criança.

Ávila destaca as muitas mulheres ainda excluídas 
de políticas públicas. “É preciso falar sobre o 
empoderamento da mulher, daquela que mora na 
favela, sem possibilidades, sem geração de renda. 
Estamos aqui discutindo, mas somos poucas. Temos 
que mostrar para as mulheres que não é só cumprir a 
função do lar e do trabalho. Há coisas além a fazer, mais 
potências, mais espaço – somos 53% de mulheres na 
cidade. A avozinha do Lar do Idoso tem contribuições, 
tem sua história para contar e pouca gente para ouvir”. 

Ao finalizar, traz a figura do pai: “Sou militante e 
sindicalista desde sempre, e isso veio de meu pai – que 
também foi, com muita participação em eventos. Sou 
a mais velha de cinco filhos e ele sempre me convidava 
para ir junto”. Influência paterna que se expressa em 
sua busca por melhores condições de vida e valorização 
da mulher: “Temos que pensar na sustentabilidade e 
geração de renda para as mulheres locais”.

Tudo é cultura
Zeila Plath Silva – advogada, integrante do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
da Comissão da Mulher Advogada da OAB/PR.

“Tudo na vida é cultura; as coisas mudam, a 
cultura muda”. Zeila cita sua antiga professora de 
sociologia, para falar de transformações culturais. E a 
necessidade de tratar questões como violência contra a 
mulher, para que a sociedade se conscientize e estimule 
políticas públicas. “Muitas nem sabem que sofrem 
violência e é essa cultura que queremos transformar”.

Ela chama a atenção para o intenso julgamento que 
culpabiliza a mulher, mesmo quando ela sofre violência: 
“ela deu motivo....”. Paralelamente, fala de preconceitos 
e tabus em relação a temas como menstruação, corpo, 
sexualidade, desejo, feminismo, competência profissional. 
“Precisamos parar de julgar umas às outras, ter empatia, 
e não deixar que o outro nos julgue”, destaca. 

“É preciso instigar as mulheres a desconstruir, a pensar 
porque está acontecendo isso. Somos agentes modificadores 
e criadores; somos muito mais do que pensamos ser”.

Meio Ambiente e Sustentabilidade. Como isso 
se relaciona com o feminino? Cristiane responde: 
pelo “cuidar”. “Independente de ser mãe, todas nós 
temos o sentimento inato de cuidar, de amar. É aí 
que nós, mulheres, nos cocriamos, cooperamos entre 
nós e começamos a mudar um padrão destrutivo da 
revolução industrial: o produzir e lucrar sempre 
mais. E agora, José? Produziu-se tanto e não tem 
mais planeta, não tem mais água, mais ar”. 

“O tema da preservação é muito mais profundo 
quando pensamos na questão cultural. Discutimos sobre 
as mudanças climáticas, mas como estamos acolhendo 
os refugiados do clima que vêm para o Brasil?”

“Eu ainda tenho uma cabeça machista. Mas 
quando nos olhamos e nos reconhecemos como mulher, 
começamos a cocriar e somos capazes de transformar 
os padrões. É preciso começar por nós mesmos, pelo 
nosso lar, pelo nosso bairro e nossa cidade, e, assim, 
conseguimos mudar o padrão do planeta”.

AS CABEÇAS PRATEADAS
Médica especialista em geriatria, Valderez Parolin 

Teixeira também já foi secretária de Saúde e 
Promoção Social, assim como vice-prefeita de 
Campo Largo. Ela falou sobre “Cabeças prateadas 
– a sabedoria na maturidade”.

A médica empresta os dados do Censo 2013 para 
falar da transformação das estruturas familiares, 
motivadas por grandes mudanças sociais e culturais, 
avanços tecnológicos, maior expectativa de vida, 
menores taxas de nascimento: Somos 207 milhões 
de brasileiros, 51,4% de mulheres. A expectativa de 
vida de 65 anos (1980), saltou para 77 (2010) e deve 
chegar a 81,2 em 2050. Os 26 milhões de idosos de 
2017 devem alcançar 30% da população em 2050. 

O século das avós
“Existe, hoje, uma feminização da velhice. O Século 

XXI será o século das avós.” Nos Estados Unidos, 50% 

das mulheres se tornam avós entre 43 e 50 anos. Na 
Inglaterra, 50% das mulheres têm netos, 25% delas 
cuidam deles por mais de seis horas diárias. 

Para entender o cenário, Valderez introduz dois 
conceitos. Um deles é “Avosidade”, que expressa 
a atuação expressiva dos avós nas famílias 
trigeracionais, em casos como: maternidade 
adolescente; separação dos filhos; provimento 
das famílias; situações de orfandade, de prisão ou 
dependência química das mães; construção de 
relacionamentos afetivos e transmissão cultural – por 
meio de histórias e brincadeiras infantis, culinária, 
idioma materno, etc.  “Cuidar das novas gerações 
significa evolução social e psíquica”, salienta a 
médica. Mas tornar-se maduro e sábio exige atitudes 
gerativas – o que nos remete ao segundo conceito. 
“Geratividade”: refere-se à criação e manutenção 
de indivíduos e grupos, bens culturais, instituições, 
ações, ideias e natureza em busca de perpetuar a 
espécie humana, no sentido biológico e sociocultural. 
Significa, ainda, a transmissão, pelo ensino e pelo 
aconselhamento; o ato de deixar um legado pessoal.

Sabedoria na maturidade
Sobre sabedoria, Dra. Valderez traz a contribuição 

do neurocientista russo-americano Elkhonon 
Goldberg. E o conceito de “capacidade de saber” 
evolui para: “forma de processamento mental muito 
avançada que atinge seu auge apenas na velhice”.

Capacidade de identificar padrões, antecipar 
eventos. Mas difere do conceito de competência, 
que é habilidade em relacionar problemas novos 
e os já resolvidos. “A sabedoria vai além”, ela diz. 
“Uma mente fortemente analítica, com uma 
biblioteca de padrões. À medida em que relações 
entre esses padrões são processadas, forma-se, 
no sistema nervoso central, rede de neurônios, 
que são circuitos de memória”. 

Este mecanismo biológico compensa a 
perda de capacidades e adapta o corpo ao 
envelhecimento – caracterizado pela diminuição 
de concentração e do aprendizado. “Com maior 
número de conexões, a rede de neurônios é 
mais desenvolvida, exigindo menos esforço e 
concentração”. E conclui: “o envelhecimento é o 
preço da sabedoria”.

“O homem é uma das únicas espécies animais, 
cuja vida vai além do período reprodutivo. Porque 
os mais velhos contribuem para a sobrevivência 
da espécie, ao transmitir conhecimentos para 
as novas gerações e disseminar sabedoria – 
justificando, com isso, seu tempo a mais de vida”. 
E assim se despede Valderez.



Salvando vidas
Raquel Rodrigues Albuquerque – fundadora 

e coordenadora da Associação Reviver.
Há 25 anos, ela se dedica a salvar vidas. “Eu 

trabalho com dependência de álcool e outras drogas, 
com mulheres e homens de todas as idades, e, hoje, 
minha maior preocupação é com as mulheres.” 
Preocupação pelo sofrimento de familiares, avós 
e mães, assim como com as próprias dependentes, 
conta Raquel. A Associação Reviver criou a Casa 
das Mulheres, que atuou por sete anos e sete meses, 
mas não foi possível mantê-la. “Houve um ano em 
que nasceram sete crianças nesta casa”.

 “Infelizmente, nossa sociedade ainda condena, 
julga e despreza o dependente. Eu quero que nossa 
sociedade entenda que não podemos menosprezar 
essa questão. Boa parte da violência no mundo é 
devida ao uso de drogas. O dependente que está 
nas ruas, hoje, pode, amanhã, entrar na sua casa, 
roubar, matar. E a maior dificuldade, aqui em 
nossa cidade e em outras, é fazer este trabalho, 
conquistar um espaço, ter condições financeiras. 
Eu peço ajuda de vocês para que a gente possa 
salvar mais vidas. Vamos engajar nessa luta”.

Homens constroem, mulheres semeiam
Irmã Lúcia Staron – diretora do Colégio 

Estadual Sagrada Família.
“Ele valorizou o feminino. Entre homens que 

acusavam a mulher, desafiou: atirem a primeira 
pedra; e ninguém se atreveu”. 

Irmã Lúcia assim inicia, como representante 
das religiosas com “coragem de ser diferentes e 
seguir Jesus Cristo, como opção de vida”.

Com anos dedicados à educação, irmã Lucia se 
pergunta: “Qual é o papel das mulheres? É preciso 
encontrar novas formas”. Desafio maior quando, 
mesmo diante de avanços, alunas continuam 
levando à escola angústias semelhantes ao passado. 
“Ainda não vejo que elas se sintam mais livres, 
mais autônomas, desenvolvendo potencialidades. 
Isso ainda está em construção”.

Irmã Lúcia se despede com uma história: “Os 
homens podem ser comparados a construtores e as 
mulheres, a semeadoras. Aquele que constrói vê, ao 
final, a beleza da obra – que, no entanto, não evolui. 
A lógica masculina está ligada à clareza matemática 
do fazer. E as mulheres semeiam, com amor, cuidado. 
Sementes que levam tempo para brotar e não se sabe 
o que virá – mas buscamos flores e frutos”.

Como árvores e estações
Laís Hoffmann Fortunato Severo – educadora 

em artes cênicas, atriz e diretora de teatro. 
Recém-mamãe. Assim se apresentou Laís, que falou 

do desafio desse momento. E de seu questionamento 
sobre o que é ser mulher, na fase adolescente – 
momento de forte influência do pai e do avô. “Tinha 
atitudes que eu via como masculinas; mas, hoje, vejo 
de outra forma”. Sobre as imagens estereotipadas das 
mulheres, uma comparação filosófica com as árvores: 
“Num momento a árvore está verde, com flores; no 
outro, seca. A mesma árvore, em constante mutação. 
Sou essa mulher também: descobrir, a cada momento, 
como ser mãe; me aceitar, respeitar o espaço do outro e 
o meu, ter o respeito do outro”.

Reflexões e descobertas que repercutem em sua 
atuação como artista e educadora em teatro – em 
trabalhos com adolescentes, inclusive sobre temas 
como sexualidade e violência contra a mulher. 
“Como semeadora, tenho tentado brotar minha 
sementinha dessa forma. Uma vez, uma aluna me 
falou: ‘eu não gosto de política’. E pensei: eu faço 
política o tempo todo no palco; o que estou dizendo 
ali transforma quem está assistindo”.

A administração da mulher
Maria Teresa P. F. de Moosmayer – artista 

plástica e empresária do agroturismo
Natural do Equador, Maria Teresa está em 

Campo Largo há mais de 40 anos. “Acho que 
cada uma de nós, mulheres, tem que saber fazer a 
administração dentro da casa, na família, dentro 
do meio em que vive e convive. E temos que saber 
responder aos homens no momento certo, sabendo, 
também, ouvir. Não posso ser ingrata com os 
homens, porque meu marido me apoiou muito. 
Muitas vezes, nas novas gerações, as mulheres 
querem se impor mais que os homens, usando até 
vocabulário ruim. Temos que saber lidar com a 
sociedade, de acordo com nossa consciência”. 

Em sua atuação como artista plástica, ela tem 
seu atelier aberto para receber meninas da região, de 
comunidades carentes, para aprender a pintar. “A 
gente também faz a parte social na minha propriedade, 
onde consigo transmitir muita coisa do que aprendi”.

Irmã Dolores: semeadora da
educação em Campo Largo 

Nascida em Guarantã, interior de São Paulo, Daicy Bertoli, a 
Irmã Dolores, é um dos nomes mais representativos na área de 
educação da cidade de Campo Largo, Paraná.

Há mais de 50 anos à frente do Colégio Sagrada Família, 
Irmã Dolores construiu uma história de amor com a cidade, 
disseminando cultura, plantando sementes e colhendo muitos 
frutos no setor educacional. Professores, políticos, profissionais 
dos mais diversos setores e formadores de opinião da sociedade 
campolarguense passaram pelas suas mãos, pelo seu ensinamento. 
Entre as palestrantes e debatedoras presentes ao encontro, apenas 
uma, duas ou no máximo três não estudaram no Colégio Sagrada 
Família, o que dá a proporção e o tamanho da responsabilidade de 
Irmã Dolores na formação da educação local.

O livro ‘Uma vida, uma história’, editado por professores e alunos 
do Colégio Sagrada Família, destaca a Irmã Dolores como uma das 
maiores Semeadoras da Cultura e da Educação de Campo Largo: 
“Semeou em vários tipos de solo e a maior parte das sementes 
– regadas constantemente - caíram em solo fértil e deram bons 
frutos”. Hoje, o Colégio é dirigido pela Irmã Lúcia Staron, que 
abraçou a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido 
pela Irmã Dolores, que – merecidamente – curte sua aposentadoria.

A mulher, ao longo dos tempos
Christina Minuzzo – historiadora, professora, 

artista plástica, autora de artigos e adaptações 
teatrais.

Christina traz para o debate a referência 
histórica, buscando as origens das questões atuais 
sobre igualdade social e de gênero. Um percurso 
construído por contradições e dependente do olhar 
de quem conta a história.  

“Há obras que mostram que, desde a pré-
história, existia a mulher que construía armas, 
caçava, plantava, cuidava dos filhos, mostrando 
enorme capacidade de gerenciar tudo isso. Ela tinha 
poder. Há a perspectiva da sociedade matriarcal e 
da patriarcal. Homero escreveu sobre as mulheres 
de Atenas, submissas. Na Idade Média, a mulher 
foi queimada na fogueira. Mas também existiu 
Botticelli, que pintou sua Vênus com os cabelos 
soltos, mostrando a liberdade da mulher”. 

“A história explica tudo: não nascemos presas ou 
pedindo uma lei que venha nos defender. A história 
mostra um conjunto de tradições patriarcais, onde a 
mulher tem um papel estabelecido, que nós não aceitamos. 
Somos semeadoras de cultura, sim, fizemos um caminho 
onde espalhamos garra e amor incomparáveis”.

Semeadoras de Cultura, mulheres?
Como semear Cultura? Essa é uma máxima nos dias de hoje!
Semear sozinho não tem graça, por isso hoje aprendi que o melhor é cocriar, ou seja, 

fazer junto! Semear junto é muito melhor que semear só!
Vivemos num mundo de contrastes: ego sistema – aqueles que vivem no sistema do 

próprio umbigo. Eco sistema – sistema para o bem comum. Quero eu estar neste segundo!
Momentos de mudanças e transição: quando não se pode com algo é preciso 

ter a coragem para se demitir, assim como fez Bento! Já Chico, chega, chegando, 
como dizem os jovens! Usa de discernimento, não fica isolado, se abdica de coisas 
fúteis e supérfluas, se aproxima das pessoas, usa simplicidade, praticidade, leveza, 
consistência e por isso consegue dar continuidade no seu feito. Devemos fazer isto 
em nossa semeadura!

Entre a Sociedade Industrial e a Sociedade do Conhecimento estamos nós! Este é o 
real momento hoje: somos pessoas – células vivas, sensíveis, críticas, criativas. 

Como mulheres semeadoras sugerimos sempre soluções! Nossa DNA está na nossa 
caminhada histórica. Semeamos: virtudes, capacidades, valores!

Mulheres de Atenas: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas para serem 
as mulheres de hoje, será? 

Historicamente, as obras de arte nos remetem a registros das mulheres ao longo dos 
tempos. Movimentos das mulheres no Brasil, como isso é recente! De 1960 a 1970 em 
plena Ditadura Militar: fortalecimento do movimento feminista. Só a partir da década 
de 1980 que as políticas públicas começam a fazer parte das nossas vidas: delegacias 
de Mulheres, Constituição Federal e nossos direitos garantidos, lei Maria da Penha, 
extremamente recente: 2006!

A mulher progride, “quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando 
muitas mulheres entram na política, muda a política”, já dizia Michele Bachelet. As 
mudanças culturais são lentas e contraditórias, mas precisamos continuar a semear, 
especialmente nós mulheres!

Sejam de cabeças prateadas ou não! Sabemos que a sabedoria está na maturidade, 
na avosidade ou na geratividade, –nossa! – quanta expressão e aprendizado para quem 
quase está chegando aos 40! O importante, nesse processo de semeadura é perceber que 
o envelhecimento é o preço da sabedoria e, como bem ouvi hoje, retomando Sócrates: 
“sabedoria começa com a vontade de saber”.

Que queiramos continuar a saber e semear, assim como Madre Teresa de Calcutá: tenhamos 
sempre em mente que a pele enruga, o cabelo embranquece... Ou então relembremos Helena 
Kolody: “Não é o tempo que voa. Sou eu que vou devagar”, ou, ainda como nossa conterrânea 
campolarguense: Odila Portugal Castagnoli: da estrada quase o fim! 

Pequenos momentos de histórias tão lindas: 
Cris Ferreira, Chris Minuzzo, Simone, Irmã Lúcia, 
Lindamir, Daviane, Valderez..., advogadas, médicas, 
professoras, empresárias, freiras, ativistas, enfim 
continuemos a semear a cultura, neste mundo ainda 
tão preconceituoso, violento, bandido, machista...

Precisamos desconstruir padrões, pois somos 
agentes multiplicadoras, continuemos a nós 
empoderar! Semear é cuidar, olhar, ser afetiva, é 
lançar a semente: ao se desabrochar não se sabe 
o que vai dar! Mulheres: continuemos a semear 
de forma liberta e caminhemos sempre juntas, 
abracemos o mundo em prol da nossa causa!

Isso é também Cultura!

Emilene da Conceição Novak



“Como não lembrar da mãe preta que, 
no Brasil, todos nós tivemos? Elas foram as 
nossas mães, amas de leite, babás, cozinheiras, 
lavadeiras e amigas. Foi no colo delas que 
choramos, nos alegramos... Elas nos benzeram 
e nos ensinaram as primeiras palavras, as 
cantigas de roda.... nos apresentando tradições 
culturais da nossa sociedade. Quem nunca teve 
uma mãe assim?”

Dessa forma, Juliana de Freitas inicia sua 
palestra. A advogada e professora de História 
apresenta um retrato apenas parcial da mulher 
negra, propondo reflexão sobre o papel 
desempenhado por ela no Brasil – país que tem a 
raça negra como uma de suas principais matrizes 
culturais e reúne cerca de 54% de negros e pardos 
entre sua população (dados IBGE, 2014).

Sincretismo religioso e notoriedade
A chegada ao Brasil, como escravos, 

pressionou os negros a desenvolverem seu 
sincretismo religioso – “a assimilação dos deuses 
africanos com os santos católicos”.

Neste processo, a mulher negra exerceu papel 
fundamental: “Ela tinha trânsito livre entre a casa 
grande e a senzala. Nas ruas, vendia quitutes 
e retornava dinheiro ao seu senhor. Circulava 

MULHERES NEGRAS SEMEANDO CULTURA
informação, música, orações. Era a benzedeira 
e mãe-de-santo respeitada – chegando a ser 
conselheira de líderes políticos e intelectuais”. 
Juliana cita a antropóloga Teresinha Bernardo, 
que destaca seu importante “papel feminino de 
mediadora de bens simbólicos”.

A notoriedade alcançada pela mulher negra, 
contrastava, no entanto, com a condição da 
mulher branca da época: “A esposa do senhor 
de engenho (assim como a cultura europeia), 
ficava restrita ao ambiente privado, doméstico”.

Semeando cultura
A advogada lembra que a cultura negra 

ligada aos terreiros de umbanda e candomblé 
favoreceu a criação e manutenção de inúmeras 
manifestações, como: maracatu, afoxé, jogos, 
cirandas, boi-bumbá, reisado, folia, congado, 
moçambique... “O som do tambor lembra 
nossa ancestralidade ligada à cultura africana” 
– ensina Juliana. E foi preponderante o papel 
das “tias baianas” para o surgimento do samba, 
no final do século XIX e início do XX, no Rio de 
Janeiro: “O samba surge na casa de ‘tia’ Ciata – 
quituteira, mãe de santo, benzedeira ligada a 
políticos importantes do período”. 

E hoje? 

Sete Lagoas, Minas Gerais, acolheu o segundo evento do ciclo de palestras e debates 
“Mulheres, Semeadoras de Cultura”. O encontro aconteceu dia 30 de janeiro de 2018, no 
Veredas Hotel, envolvendo os seguintes temas: a semeadura das mulheres negras; um 
olhar feminino para a arquitetura; e a dança como elemento de transformação. Em seguida, 
debatedoras apresentaram seus depoimentos. 

ENCONTRO EM SETE LAGOAS
Data: 30/01/2018

Local: Veredas Hotel
Sete Lagoas - MG

“Mulheres negras semeando cultura” 
Juliana de Freitas

(Professora de História e advogada, integrante 
da Comissão da Igualdade Racial OAB/ MG, 

entre outros conselhos municipais)

“Casa mãe: símbolo feminino” 
Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura

(Arquiteta e urbanista, presidente do Instituto 
Veredas de Cultura e Multimídia)

“Mulheres em movimento - a arte que 
inspira e transforma” 

Jane Paulino
(Diretora artística e sócia-proprietária do 

Expressar Dança e Pilates, que atua há 32 anos 
no mercado cultural e já representou Sete Lagoas, 

Minas Gerais e o Brasil em diversos países) 

DEBATEDORAS
Adriana Drummond, Adriane Branco 

Penna, Cida Couto, Dóris Andrade,
Kaili Oliveira, Luciane Venturini,

Mariza da Conceição Pereira, Shirley 
Fonseca, Tatiana Teixeira Silva, 

Vanessa de Miranda Santos e Yara Guiscem



Com o feminismo iniciado na década de 
1930, as mulheres saíram do ambiente 
doméstico para galgar posições na sociedade. 
A mulher branca, no entanto, obteve 
mais oportunidades de estudar e crescer 
socialmente. “A própria constituição chegou 
a proibir a entrada de negros nas escolas. 
Com o fim da escravidão, não houve políticas 
públicas de inserção dessa população no 
ambiente de poder”.

Juliana salienta que a luta do feminismo 
de hoje é pela “visibilidade”. E conclui, 
perguntando: “Quem são as mulheres negras 
semeadoras de cultura na atualidade? 
Apesar da influência dessas mulheres na 
formação cultural do Brasil, nós não nos 
enxergamos, ainda, nos cargos de poder, na 
mídia, nos filmes. Falamos do feminismo em 
relação à questão da cor. E quanto a gênero, 
as mulheres negras continuam como as 
maiores vítimas de violência”.

Na oportunidade, Juliana apresentou um 
poema de Conceição Evaristo, filha de lavadeira 
que mantinha seu diário, onde anotava as 
dificuldades do cotidiano (nascida em 1946, 
numa favela da Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Conceição tornou-se liderança entre mulheres 
negras e expoente da literatura afro-brasileira, 
com reconhecimento internacional.)

Vozes-Mulheres
A voz de minha bisavó ecoou
criança
nos porões do navio.
Ecoou lamentos
de uma infância perdida.
 
A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.
 
A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta.
No fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela.
 
A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e fome. 

CASA MÃE: SÍMBOLO FEMININO
Nascemos. Mesmo antes disso, já temos 

nossa morada: o útero materno, o abrigo da 
gestação. Depois da primeira inspiração, do 
primeiro choro, nossa casa se transporta para 
o colo e o peito da mãe. Crescemos e nosso 
território igualmente se amplia: uma cesta, um 
berço, um quarto, uma residência completa. 
Desenvolvemos um pouco mais e nos damos 
conta de outra morada: o corpo que habitamos. 

Estas são algumas de nossas casas – conta 
Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura. 
Refletir sobre o simbolismo da casa e sua 
relação com o feminino foi a motivação da 
palestra da arquiteta e urbanista, presidente 
do Instituto Veredas de Cultura e Multimídia. 

“Do útero, ao colo, ao quarto, à casa: a 
sensação é de aconchego, abraço, proteção. 
É para onde queremos voltar ao final do dia, 
onde recarregamos energia. A casa tem essa 
simbologia, que também remete diretamente 
ao feminino”, destaca.

Nossa casa, o planeta
No contexto coletivo, ocupamos muitos outros 

ambientes: a rua; o bairro, a cidade, o estado, 
o país, assim como o planeta Terra – “nossa 
casa, perante o espaço”, define Regina. E sobre 
a responsabilidade de arquitetos e urbanistas: 
“Criar, construir, manter e preservar essas casas”. 

Preservar. Compromisso de todos, que 
remete ao cuidar, que remete ao feminino. A 
arquiteta destaca a importância de soluções 
sustentáveis para projetos arquitetônicos e 
urbanísticos. Preservação que se estende aos 
patrimônios material e imaterial: “Preservar a 
história e modos de vida, que se refletem no 
hoje, e transmitir às gerações seguintes”. Como 
exemplo, Regina cita o Centro Cultural Casarão, 
patrimônio tombado no centro de Sete Lagoas 
– referência histórica para a cidade e para sua 
família, antiga moradora do local.

Mulheres na Arquitetura
Mesmo pouco conhecidas, Regina registra que 

as mulheres estão na arquitetura desde 1860. “A 
maioria delas começou a estudar nos Estados 
Unidos; inclusive mulheres negras estudavam já 
em 1905. Mas as mulheres ficavam sempre nos 
bastidores, mesmo aquelas que trabalhavam 
lado a lado a grandes arquitetos”.

Entre as mulheres que semearam cultura no 
campo da arquitetura, Regina Márcia cita: Lina 
Bo Bardi – criou projetos em São Paulo, como 

o Museu de Arte (MASP), a Casa de Vidro e o 
SESC Pompéia; a mineira Freusa Zechmeister; 
a iraquiana Zaha Hadid – “desenvolveu uma 
arquitetura totalmente diferenciada, muito 
orgânica e abstrata, tendo-se transformado 
num ícone, um incentivo para nós”. 

MULHERES EM MOVIMENTO - A 
ARTE QUE INSPIRA E TRANSFORMA
Onde a cultura é semeada pelo gesto, não 

pela palavra. Onde atitudes, mensagens e 
sentimentos são expressos pelo movimento 
– “que transforma a emoção em gesto, que 
se converte em dança, que se traduz em arte, 
capaz de tocar as pessoas”. Este é o território 
de Jane Paulino, diretora artística e sócia 
proprietária do Expressar Dança e Pilates, que 
lembra: “Tudo em nós e em torno de nós se 
movimenta”. E revela: “Sou apaixonada por 
transformar pensamento em atitude motora; 
apaixonada pelo movimento que me fez 
vencer a infância tímida e conseguir dançar 
num palco e coreografar”.

É por isso que, ao apresentar seu tema, Jane 
também fala sobre uma casa, aquela onde 
mora o gesto: “Esta casa que é o nosso corpo, 
esta casa que Deus nos deu e nos abriga por 
todas as 24 horas do dia; que precisamos 
cuidar e ser gratos a ela”.

E para ajudar a compor a paisagem desse 
território, que abriga essa casa-corpo, Jane 
traz a contribuição de duas mulheres. Duas 
bailarinas e coreógrafas norte-americanas, 
de relevante influência na dança moderna, 
que semearam cultura inspirando reflexões 
e transformações em suas épocas: Isadora 
Duncan e Martha Graham. 

Isadora Duncan (1877 a 1927) teve uma vida 
breve, mas intensa e complexa, conta Jane: já 
naquele tempo se declarava bissexual e casou 
três vezes; perdeu dois filhos e o marido de forma 
trágica; e dançou até o último dia de sua vida. 

“Isadora tirou a sapatilha de ponta e nos 
propôs dançar de pés descalços, com uma 
túnica transparente e totalmente esvoaçante. 
Ela rompeu as barreiras da época e nos propôs 
dançar o que a natureza pedia e inspirava – o 
movimento do vento, da chuva, da folha que cai...” 

Assim como Isadora, Martha Graham 
também se libertou da sapatilha. E Jane explica 
esse simbolismo: “A história conta que nos balés 
clássicos, antes dançados só pela nobreza, a 
sapatilha de ponta indicava o quanto sublime 

é o bailarino; os próprios balés representando 
outros mundos, outros momentos”. Mas Martha 
Graham negou essa “sublimação” ...

“Ela queria passar emoção através dos gestos; 
dançar olhando no olho. Falar das emoções 
que nós sentimos – e como o outro é tocado 
por isso. Dizer o que estava acontecendo em 
seu país, as guerras; expressar a psicanálise; 
entre outros temas contemporâneos”. 

Martha Graham (1894 -1991) descobriu a 
dança só aos 22 anos, mas dançou até os 75. 
Em família, o pai já ensinava a importância do 
movimento, menciona Jane: “Neurologista, 
ele dizia que, para fazer o diagnóstico de um 
paciente, era preciso observá-lo se movendo”. 

A coreógrafa conclui, reverenciando a história e 
legado dessas mulheres que, como tantas outras, 
desenvolveram métodos próprios, “criaram 
escola”. “Desbravaram, à foice, essa estrada 
para que, hoje, nós pudéssemos percorrer esse 
caminho. Devemos muito a elas”, finaliza.

Encerradas as palestras, as debatedoras 
convidadas apresentaram seus depoimentos 
sobre o tema “Mulheres, Semeadoras de 
Cultura”, seguidas pelo público presente, que 
também se manifestou. 

Figuras marcantes de Sete Lagoas
Mariza da Conceição Pereira – professora, 

escritora, pesquisadora de história e cultura 
locais, atua com instituições culturais.

Num caderno, ela registra mais de 60 mulheres 
que marcaram a história de Sete Lagoas. Outro 
livro em gestação: “Mas, para mim, proeminência 
não é anel de grau, diploma... Quero falar de 
mulheres que semearam cultura, caridade e são 
desconhecidas”.

Há que se registrar nesse caderno, no 
entanto, seu próprio nome: D. Mariza, ela mesma 
expressiva semeadora – livros publicados, dirigente 
e cofundadora de instituições culturais, atuou na 
Secretaria Municipal de Cultura.

Ela nos conta de Francisca Ferreira Avelar, 
D. Chiquinha, que nasceu junto com o município 
(1867) e foi o grande apoio ao marido Dr. João 
Antonio Avellar – pioneiro na cidade como político, 
médico, escritor. E da Rainha Conga do Estado de 
Minas Gerais, Cecília Preta, que representou Sete 
Lagoas na França e em Angola, adotou 22 filhos, 
foi a cozinheira da família de Juscelino Kubitschek 
e conviveu com políticos da época.

Maria Norberta de Souza, voluntária 
durante a epidemia de gripe espanhola, por volta 
de 1918. Antónia da Conceição Sampaio 

Cida Couto, in memoriam
Cida Couto - carnavalesca, artista plástica, 

militante de arte popular e projetos sociais.
Ela amou os livros, mas não conheceu este, que 

ajudou a escrever, com seu depoimento. Cida Couto 
se foi, algumas semanas depois do evento em Sete 
Lagoas – cidade onde viveu por mais de 40 anos 
e que a homenageou, como cidadã setelagoana. 
“Cheguei aqui e resolvi que seria a minha casa. 
Amo esta cidade.” 

Ela foi resistência na ditadura militar e 
influenciou o cenário sociocultural local – por meio 
do teatro, de escolas de samba, festivais, assistência 
social. “A cultura popular é o melhor meio de fazer 
um cidadão honesto, digno e feliz”, dizia Cida.

O trabalho, desde cedo, lhe roubou a escola. 
Mas, aos 70 anos, segurou seu certificado de 
primeiro grau. Jovem, mãe e já viúva, vendeu 
livros. A leitura das coleções foi sua instrução: 
“Lia pra poder vender. É preciso conhecer pra 
poder dizer sim ou não. O preconceito é difícil... E 
assim fui tomando gosto pela arte”.

Arte da qual já se aproximava, nas férias de 
infância com a avó – lavadeira da família de Carlos 
Drummond de Andrade – que ela “ajudava a 
carregar trouxa de roupa”. 

‘Sabedora’ generosa, Cida Couto reverenciou, 
semeou e colheu cultura popular e solidariedade 
em sua trajetória de vida.

A beleza que a arte e a
cultura provocam em nós

Adriane Branco Penna - psicóloga e 
coordenadora administrativa do SERPAF - 
Serviço de Promoção ao Menor e à Familia

“O SERPAF só existe e está fazendo 50 anos, 
também porque uma mulher – Helena Bartholomeu 
Rodrigues Branco, minha avó – foi ousada e 
visionária, e fundou a instituição. E porque ela tinha 
a nossa mãe preta, dando todo o suporte para ela.

O SERPAF, hoje, atua em Sete Lagoas e em 
mais quatro cidades do entorno. Fazemos um 
trabalho com cerca de mil pessoas: não só de 
resgate, de disseminação e de valorização, mas 
também usando a cultura como ferramenta de 
transformação. E enxergamos isso no decorrer de 
nosso trabalho: são vidas de crianças, adolescentes 
e famílias que estão sendo transformadas. Eu 
vivenciei o papel que a arte tem; a beleza que a 
arte e a cultura provocam em nós. E usamos essa 
ferramenta da arte e da cultura no SERPAF, 
através do teatro, dança, fotografia, pintura. Como 
expressão dessas meninas e meninos da periferia e 
como forma de transformação”.

“Amo os livros... Por meio deles alimentei a 
boca e a alma dos meus filhos e até de alguns 
amigos. Nunca admiti, pra mim, a pouca 
educação escolar. Sempre quis mais.

Quem me deu ‘o mais’ que eu queria? Os 
volumes da Delta Larousse, a poesia de 
Fernando Pessoa, Clarisse Lispector, Cecília 
Meireles e tantos outros...

Mal sabem eles no que me transformei. 
Mal sabem eles o que eles fizeram de mim... 
Uma ‘sabedora’!!!”

Cida Couto, 1941–2018
(Texto escrito por Cida, quando foi homenageada 

no evento “III Festival de Inverno de Sete Lagoas”, 
em julho de 2016)

Malaquias, mãe do soldado morto na II Guerra 
Mundial; enlouqueceu em sua dor, foi levada para 
tratamento e não mais voltou. Raimunda Maria, 
a Sá Rá Pasteleira, servente da antiga Escola 
Técnica do Comércio: em 1932, ajudou a impedir 
que interventores fechassem a escola.

“Soa no céu a trombeta, 
 Findou teu itinerário. 
Rainha Cecília Preta, 
Espera-te a mãe do Rosário”.
(Trova escrita por D. Mariza e registrada no 

túmulo de Cecília Preta) 
Cecília Preta/ Reprodução
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De onde partimos, onde queremos chegar
Adriana Drummond - facilitadora gráfica, 

artista plástica, produtora e gestora cultural.
“Existe uma nova comunicação no ar”. Adriana 

inicia e agradece a oportunidade de fazer a facilitação 
gráfica do evento. A comunicação lhe remete para a 
importância da História, “a ser registrada, escrita, falada 
e vivida”. E ela se preocupa com os registros da própria 
cidade: “Precisamos buscar nossa essência, nossa história 
– de onde partimos, aonde queremos chegar”.

“Gostaria que as mulheres falassem mais, fossem 
mais unidas e verdadeiras. Porque somos mães, amamos 
nossa terra; mas é preciso falar sobre a dor e as falhas 
da cidade, para poder melhorar. Porque somos a força 
– onde está essa força? Os homens nasceram de nós, 
somos mãe, a Terra é redonda, o feminino é muito forte”.

Concluindo, Adriana agradece a iniciativa do 
evento: “Obrigada por ter uma empresa que olhe e 
compreenda que a história futura tem a ver com o que 
está agarrado em nosso passado. Temos que ter referência 
e respeito por todas nós, mulheres, que passamos aqui. 
Por tudo que fizemos e por tudo que vamos fazer”.

Construindo uma cidade bem melhor
Após a etapa das palestras e depoimento 

das debatedoras, a palavra foi aberta ao público 
presente. Felicia Lopes França – que atua na área 
de Educação, na Facset – expressou sua percepção 
sobre “o quanto nossa cidade está carente 
desse tipo de evento; de oportunidades de nos 
manifestar e fortalecer o convívio de tanta gente 
que está aqui – acho que todos nos conhecemos, de 
alguma forma”.

“Não sei se vocês sentem o mesmo que eu. Sou 
setelagoana nativa, minha família inteira é daqui, 
tenho um amor imenso pela minha cidade. Então, 
eu gostaria muito de ver o que Adriana falou: 
nós todos olhando para frente e construindo uma 
cidade bem melhor, mais gostosa, como ela foi, em 
nossa infância”.

Cultura e Educação, juntas
Dóris Andrade - fundadora, diretora-geral e 

coordenadora de pós-graduação da Faculdade 
de Sete Lagoas - FACSETE.

“Cultura é o que trazemos desde a criação, 
através de nossos pais, que preservam tradições; 
e do meio em que vivemos, que nos transforma. A 
cultura é importante para contar a História. Para que 
as pessoas possam viver no presente, respeitando o 
passado e construindo o futuro. Na área de Educação, 

Ter e ser representatividade
Tatiana Teixeira Silva - estudante de 

Pedagogia, professora estagiária de reforço 
escolar na área rural; umbandista.

“Sei o quanto é difícil pra nós, mulheres negras, 
conquistar um espaço de fala, pra mostrar que somos 
muito mais do que a sociedade desenhou. Já tive que 
esconder meu corpo, porque ele chega antes. Por isso 
é importante estar aqui pela Tatiana que sou, pelo 
trabalho que faço, pelo que acredito e tento transmitir”.

Ela conta de sua experiência em educação, aliada 
à cultura: “Coloco uma semente, sempre acreditando 
no outro.” Foi neste contexto que Tatiana criou 
personagens negros para interagir com os alunos: “Para 
que as crianças negras também possam se espelhar, 
encontrar o seu lugar. E isso é muito importante pra 
mim: criança negra que fui, sem representatividade e, 
hoje, adulta, ‘ser’ esta representatividade.”

“Então, como mulher, negra e umbandista que me 
assumo, estou aqui, tomando o meu lugar. Dizendo 
que nós somos protagonistas, temos espaço e quem vai 
fazer a diferença somos nós, com nossas atitudes”.

A responsabilidade de todos nós
Yara Guiscem – professora universitária, 

psicóloga, personal coach, atua com treinamento 
e recursos humanos.

“Quando fui convidada a participar deste evento 
pensei: o que eu faço, como pessoa e como mulher, 
para ser semeadora de cultura em Sete Lagoas? E 
minha responsabilidade aumentou muito, a partir 
daquele momento – como, acredito, a de todas nós 
que aqui estamos. E continuei pensando: como eu 
faço para contribuir?”

Yara fala de sua atividade profissional, por meio de 
cursos e treinamentos, e participação em grupo sobre 
recursos humanos. E como isso alimenta sua “mania”: 
“arrumar emprego para as pessoas”. Uma forma de 
sinalizar e semear caminhos. Outra forma encontrada 
por ela é “caçar talentos”, sempre buscando apresentações 
artísticas para enriquecer suas palestras e eventos. Nesse 
sentido, ela destaca o papel da arte no fortalecimento da 
autoconfiança e autoestima – citando o trabalho com a 
dança, desenvolvido pela palestrante Jane Paulino.

O sucesso usa salto
Vanessa de Miranda Santos - formada em 

Administração de Empresas, é gerente executiva 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sete 
Lagoas - CDL.

No contexto do trabalho da CDL, que é fomentar 
o comércio local, Vanessa valorizou a oportunidade 
de “trazer à tona o poder da mulher empreendedora”. 
Entre os diversos instrumentos para esse trabalho, está 
o evento anual “O sucesso usa salto”. “Mostramos 
que nós, mulheres – além de dona de casa, mãe, filha; 
além da diversidade de coisas que podemos ser e fazer 
– também somos empreendedoras, temos intuição 
aguçada, prestamos atenção aos detalhes...”

“Enquanto alguns ainda insistem em tratar o 
gênero feminino como o sexo frágil, as mulheres, cada 
vez mais, conquistam espaço no mundo corporativo. Nos 
últimos 14 anos, vem crescendo o empreendedorismo 
feminino. E temos que agarrar isso com unhas e dentes. 
Nós estamos fazendo a diferença dentro de casa, no 
trabalho, na comunidade, na sociedade, na cultura. 
Somos guerreiras, por isso estamos aqui”.

Trilhando outros caminhos
Shirley Francisca da Silva Fonseca - 

professora e historiadora da Secretaria Municipal 
de Cultura e Juventude, atua com patrimônio 
histórico.

Shirley salienta a seriedade e dificuldade do 
trabalho com o patrimônio cultural, que enfrenta 
questões do interesse econômico e da desinformação 
sobre conceitos da área. E lembra: “Mesmo muitos 
de nós sendo forasteiros, Sete Lagoas é a nossa 
casa: precisamos preservá-la”.

O tema do patrimônio conduz a historiadora 
a refletir sobre a cultura negra. Ela chama para 
junto de si a palestrante Juliana e as debatedoras 
Tatiana e Cida Couto, para constatar: “Nós somos 
mulheres negras, que trilhamos outros caminhos. 
Aqui, representamos que a história, que foi traçada, 
não cabe para nós”. 

“É válido relembrar antepassados, porque não 
dá para esquecer da História. Mas olhem para 
nós, agora. A mulher negra não tem a legenda 
da submissão. Somos semeadoras de cultura e de 
conhecimento. Não foi fácil e não será. Vocês não 
sabem a honra que é chegar até aqui, onde estamos. 
Eu só tenho a agradecer”.

Arte, que também é ofício
Kaili Oliveira - médica cirurgiã pediátrica, expert em vinhos e sommelier, colecionadora e 

divulgadora das artes. 
Kaili entende a arte também como ofício: “Sinto meu ofício de cirurgiã pediátrica como arte; uma arte 

oculta, em que, ao resolver a patologia, prezo pela estética”. Inspirada na arte popular, naïf, Kaili buscou 
a medicina popular em Sete Lagoas e conheceu as benzedeiras e rezadeiras D. Geralda, D. Laurinha e D. 
Nair; e Valéria, das ervas medicinais. 

Na dança, destacou Jane Paulino, como a pioneira na cidade, com o apoio de Márcia Bicalho. As 
professoras Manuela Paulino, Ivanete Marina e Adriana Resende. E profissionais: Tais França, Betânia 
Paiva, Mariana Flores, Luciana Lanza.

Continuando seu passeio pelas palestras, Kaili fala sobre a cidade-casa e lembra a típica expressão 
local ‘casa de mãe’ – “que é o lugar de reunir, falar da vida, de cultura, perpetuar a tradição gastronômica; 
de onde saíram trovadoras e bordadeiras”. E se emociona ao responder sobre ‘quem não teve uma mãe 
negra?’ “Fui criada por duas mães; tive uma mãe negra. Minha mãe não era de cor, era de amor”.

temos um grande exemplo: Edith Stein, que, em 
1940, foi a segunda mulher filósofa no mundo – 
trouxe ensinamentos que perpetuam até hoje.

O que digo, nesse sentido, é: se preservarmos, 
com respeito, a tradição, podemos fazer uma base de 
preparação para o futuro. Porque tudo evolui de acordo 
com o que aprendemos, o que está em nossa essência e 
o que passamos para nossos filhos, para nossos alunos 
– que, em nosso caso, é uma responsabilidade muito 
grande. O meu recado: que a cultura seja associada à 
educação, permanentemente”.



ENCONTRO EM PIRACICABA
Data: 20/02/2018

Local: Hotel Occitano
Piracicaba - SP

“Semeando cultura, colhendo (cons) ciência” 
Carol Fuzeti Elias

(Bióloga e Neurocientista, com pós doutorado em 
Harvard, Boston; professora dos Departamentos de 

Fisiologia e de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Michican, EUA, e 
representante do Departamento de Fisiologia na 

comissão para “Diversidade, Igualdade e Inclusão”)

“A mulher atleta e o esporte 
como transformação” 

Magic Paula
(Campeã mundial e medalhista olímpica pela 

Seleção Brasileira de Basquete; formada em 
educação física; gestora esportiva, idealizadora e 

presidente do Instituto Passe de Mágica)

DEBATEDORAS
Adriana Brasil, Bebé Salvego, Carmela Pereira, 

Érica Aparecida de Fátima dos Santos, 
Helaine Carrer, Luciane Venturini, Lucineide 

Aparecida Maciel Corrêa, Marcela Costa, 
Regina Souza e Sueli Regina Chiaranda

 Obs.: Rosângela Rizzolo Camolese, secretária de 
Ação Cultural e do Turismo de Piracicaba, com o tema 

“Do direito ao voto às grandes conquistas, o papel 
disseminador da mulher”, seria uma das palestrantes, 
mas por recomendação médica não pode participar 

(encaminhou o conteúdo de sua palestra)

Igualdade de gênero na ciência. Coube à 
neurocientista piracicabana Carol Fuzeti Elias falar 
sobre esse grande desafio. 

Com mestrado e doutorado na USP São Paulo, 
onde foi livre docente; ela tem pós-doutorado 
em Harvard (Neurociências); e é professora na 
Universidade de Michigan, Estados Unidos. A 
piracicabana retornou à cidade exclusivamente 
para participar do evento, a convite do ICEN.

Entre outras cientistas, Marie e Irène Curie, 
Rita Levi-Montalcini e Hertha Meyer também 
foram extraordinárias em suas épocas – apesar 
do preconceito. Obstáculos, Carol enfatiza, 
que são externos, não intrínsecos aos gêneros 
– conforme vivenciou Ben Barres, primeiro 
cientista transgênero na Academia de Ciências 
dos EUA: “Neurocientista, ele se submeteu a 
experimentos, sem identificar diferenças de 
cognição, inteligência ou capacidade, antes e 
depois da transição de gênero”.

O que dizem os números
A professora mostra dados internacionais: 

5% das mulheres receberam o Prêmio Nobel; 
menos de 20% chegam a professor titular; e 
5%, à cargos de liderança. É preciso currículo 

SEMEANDO CULTURA, COLHENDO (CONS)CIÊNCIA
duas vezes e meia melhor que o do homem, 
para aprovar projetos. 

Dos trabalhos submetidos, 40% são de 
mulheres – índice que diminui no processo 
de pré-seleção, entrevista e aprovação. Mas a 
diferença de gênero desaparece se o foco for 
conteúdo – avaliação às cegas, sem identificação 
do proponente. 10% dos homens que ingressam 
na vida acadêmica seguem carreira; das mulheres, 
apenas 2% – devido, principalmente, ao ambiente 
hostil e à falta de suporte. Remuneração: 80% do 
salário do homem. 

A liderança do Brasil
Mesmo nesse contexto, a boa notícia é que 

o Brasil é líder global da igualdade de gênero 
na ciência: de 1996 a 2000, 38% dos que 
atuavam na área eram mulheres; evoluindo 
para 49% (de 2011 a 2015). A pesquisa 
comparou lugares como União Europeia, 
Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, 
Brasil e Austrália. 

Carol comemora o resultado, também fruto 
do “Programa Mulher e Ciência” – iniciativa 
interministerial de 2005, de estímulo à 
produção científica e reflexão sobre gênero. 

Encerrando o ciclo de palestras e debates “Mulheres, Semeadoras de Cultura”, o terceiro 
evento aconteceu no Hotel Occitano, em Piracicaba, São Paulo, em 20 de fevereiro de 
2018. As palestras abordaram a atuação da mulher na ciência e nos esportes, seguidas de 
depoimento das debatedoras.



As dádivas do Saci Pererê
Carmela Pereira - 82 anos, neta de escravos, 

trabalhou como empregada doméstica, autodidata, 
é artista naïf, artesã, contadora de histórias, 
escritora.

O folclore brasileiro ela aprendeu com a mãe – que 
partiu cedo, mas ensinou: “Tudo que você ideá na sua 
cabeça, acredite que pode acontecê”. Foi por isso que 
a menina Carmela, quando viu o saci, pediu: queria ser 
pintora, escritora, dentista, compositora, cozinheira, 
lavadeira, passadeira, aprender a tocar piano... “Bravo, 
o saci respondeu: Não é muito? Não vou mais escutá, 
vou me embora, tudo dado... tiiihhh!”

Dona Carmela foi criada no Asilo de Órfãs 
Coração de Maria Nossa Mãe, onde encontrou madre 
Cecília, freira piracicabana que passa por processo 
de canonização: “Fui felizarda. Mamãe Cecília será 
uma santa brasileira. Ela nos criou e ensinou: aceite 
a vida como ela é” – mesmo recado que repassa: “O 
que for lhe oferecido, faça com dignidade e amor. Seja 
amiga de todos, dê um bom dia e se falarem com você, 
responda bem – porque a palavra é o dom mais lindo 
que Deus deixou para o homem”.

“Essas são as verdadeiras mulheres, as que 
apoiam. Tudo o que sei, foi de minha criação... não 
foi do saci...”

Quebrar preconceito é fazer cultura
Érica Aparecida de Fátima dos Santos - 

graduada em História, é professora na rede 
pública de ensino.

Érica perdeu a visão aos 16 anos. Aprendeu o 
“braille”, o sistema de escrita tátil, assim como os 
recursos da informática. Concluiu graduação em 
História na UNIMEP - Universidade Metodista 
de Piracicaba e iniciou o que sempre quis fazer: 
ensinar. Só depois de dois anos em sala de aula, 
porém, obteve apoio de um assistente – a que tem 
direito legal, por sua necessidade especial. 

“Foi desafiador”, conta Érica. 
“Para mim, para os alunos, seus pais, para 

a escola. Para a sociedade, enfim – que ainda 
é preconceituosa, não respeita as diferenças e 
quer esconder o deficiente, porque a limitação 
incomoda”. Mas a deficiência é um limite 
que pode ser superado com os apoios corretos. 
Recursos técnicos e pessoais: “Eu conheço meus 
alunos pela voz; sei o que estão fazendo de certo e 
de errado pelo tipo de silêncio”.

Érica aprendeu que “conviver com diferenças, 
respeitar o limite do outro, é algo a ser ensinado 
a nossas crianças no dia-a-dia. Por isso, ter 
um colega ou ter um professor com deficiência, 
é importante”. E nos ensina: “Quebrar esse 
preconceito também é fazer cultura”. 

O que, de fato, tem valor
Adriana Brasil - médica cirurgiã de cabeça e 

pescoço, especialista em Oncologia; fundadora 
da Associação Ilumina - prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer.

A dra. Adriana Brasil abriu seu depoimento 
declarando-se deficiente: “Em ver o preconceito, 
em ver a dificuldade. E, graças a essa deficiência, 
acreditei que nada seria maior que meu sonho de 
fazer o hospital do câncer”. 

Em construção, o Hospital Ilumina de Prevenção de 
Câncer é projeto da Associação IIumina – que atende, 
gratuitamente, cerca de seis mil pessoas por ano. 

A médica destaca a eficácia da “ferramenta 
câncer” para a transformação: “Uma em cada 
quatro pessoas terá câncer até 2020. Isso pode 
estimular mudança de hábitos, que transforma as 
pessoas, sem passar pela doença – num movimento 
consciente, em busca de saúde”. 

“Entendo a prevenção do câncer como uma 
forma de desapegar e se abrir ao que, de fato, 
tem valor”. Ela encoraja: “É possível mudar a 
percepção da realidade e enxergar além do homem 
e da mulher, da saúde e da doença, da pobreza e 
da riqueza. Se não enxergamos o preconceito, 
a barreira, eles não existem e temos infinitas 
condições de fazer algo pela humanidade”.

Aprendendo sobre a vida, com a música
Bebé Salvego - 14 anos, cantora;  apresentou-

se com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba; foi 
entrevistada por Jô Soares e participou do “The 
Voice Kids Brasil”.

Ela se apresentava nos palcos com o pai, já 
aos nove anos; mas, desde os quatro, queria ser 
cantora. E Bebé gosta de jazz. “Com a música, 
aprendi muita coisa: sobre feminismo, racismo, 
preconceito”, discursa.

Sua fonte de inspiração? Nina Simone é uma 
delas: “Mulher negra que sempre lutou por seus 
direitos. Uma vez, ela foi tocar e barraram seus pais 
na fileira da frente, por serem negros. E ela se recusou 
a se apresentar, se não fossem liberados. E isso me 
tocou muito, porque ela foi uma mulher que levantou 
outras mulheres. É isso que a gente tem que ser; pra 
todos saberem que a gente pode ser o que quiser.”

Bebé continua dando o seu recado, mas, agora, 
cantando “What a wonderful world” – a canção 
mundialmente conhecida na voz de Louis Armstrong. 
“Gosto muito dessa música, que fala das coisas boas 
do mundo. Porque a gente pode fazer mudanças 
com pequenas ações, como dar um bom dia a um 
desconhecido. Isso faz a diferença na vida de todos.” 

Nina Simone (1933 – 2003)
Cantora, pianista, compositora e ativista 

pelos direitos civis dos negros norte-americanos. 
Embora seja mais conhecida pelo jazz, ela também 
transitou por diversos estilos musicais, entre eles: 
blues, folk, gospel, música clássica. 

Eunice Kathleen Waymon adotou o nome 
artístico de Nina Simone aos 20 anos – para ter 
liberdade de cantar blues, escondida de seus pais, 
que preferiam sua formação como pianista clássica.

Mulheres na Ciência e na Educação
Helaine Carrer - professora titular do 

Depto. de Ciências Biológicas da ESAL/ USP; 
membro titular da Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio).

Fundada em 1901, a Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ/USP 
formou sua primeira aluna mulher em 1937: a 
engenheira agrônoma Victória Rossetti. E o tempo 
transformou a universidade – mostra a professora 
Helaine: “Na minha época, há 30 anos, as mulheres 
eram cerca de 20% dos alunos. Hoje, já somos cerca 
de 36%, com bastante produtividade”. 

Viola que encanta e transforma vidas
Marcela Costa - educadora musical e 

cofundadora, diretora e regente da Orquestra 
de Viola Caipira As Piracicabanas.

Antes de falar, Marcela canta e toca “Viola 
enluarada”, de Marcos Valle. Apaixonada por música, 
especialmente a caipira, aos sete anos aprendeu violão: 
“Mas, quando conheci a viola, não consegui me 
separar dela”. Profissionalmente, Marcela atua como 
educadora musical e com música de raiz. Ajudou a 
fundar a “Orquestra Piracicabana de Viola Caipira”; 
e, em 2010, a “Orquestra de Viola Caipira As 
Piracicabanas”, da qual é diretora e regente.

O estímulo inicial para reunir foi o amor comum 
pela viola e a música caipira. Mesmo sem experiência, 
diferentes mulheres mobilizaram-se, resultando 
a orquestra. “E isso transformou vidas. Muitos 
aprendem um instrumento, sem oportunidade de 
se apresentar num palco profissional. Isso motivou 
pessoas e até ajudou em casos de depressão”.

“Piracicaba é a ‘terra da viola’ e a música de 
raiz é muito inspiradora”. Marcela lembra que música 
caipira é território mais masculino, mas destaca duas 
mulheres marcantes no segmento: a violeira Helena 
Meirelles, eleita entre as ‘100 mais’ pela revista norte-
americana Guitar Player, e a cantora Inezita Barroso, 
apresentadora por mais de 35 anos do programa 
“Viola, Minha Viola”, na TV Cultura,  tida como 
uma das principais referências da música caipira 
(foram mais de 80 discos gravados durante mais de 
50 anos de carreira).

E a cientista comemora a crescente participação 
feminina. Um exemplo é seu campo de atuação – 
mais voltado à bioquímica e genética –, no qual a 
tendência mostra proporção maior de mulheres, 
que homens. Outro dado é oferecido pelo programa 
de pós-graduação internacional da ESALQ, em 
conjunto com duas universidades americanas. 
Sob sua coordenação até recentemente, o duplo 
diploma do programa já foi para as mãos de três 
mulheres, num total de quatro alunos. “Estamos 
conquistando nosso lugar, com mesma capacidade e 
competência de todos os outros” – conclui Helaine.

Victória Rossetti (1917 – 2010) - A primeira 
engenheira agrônoma formada pela ESALQ nasceu 
no interior de São Paulo, filha de imigrantes italianos. 
Ela se tornou autoridade mundial em doenças que 
atingem a citricultura. Foi a partir do Instituto 
Biológico, onde entrou como estagiária, em 1940, que 
ela desenvolveu toda sua carreira – incluindo cursos 
e pesquisas em instituições internacionais.

“A valorização da ciência brasileira atraiu 
atenção internacional sobre o país, para 
intercâmbios científicos. O desafio, hoje, é 
manter o incentivo”. 

A Universidade de Michigan, EUA, onde 
Carol atua, criou a “Plataforma Brasil” – país 
considerado parceiro preferencial. Entre os 
projetos de interesse: Estratégia saúde da 
família no Brasil – com agentes comunitários 
no SUS; Banco de Leite Humano – referência 
mundial em diminuição da mortalidade 
infantil e desnutrição neonatal. A professora 
participa de intercâmbios, não só no Brasil:  “Em 
2017, criamos a ‘Sociedade Pan-Americana 
de Neuroendocrinologia’, valorizando a 
contribuição de países das três Américas”.

Sem limites externos
Finalizando, a neurocientista cita o biólogo 

Stephen Jay Gould: “... poucas injustiças são mais 
profundas que a negação de uma oportunidade 
para crescer, ou mesmo para ter esperanças, 
causada por um limite imposto externamente, 
mas falsamente identificado como sendo interior”.

E, assim, Carol se despede, plantando sua 
mensagem-semente: “Que a gente nunca 
permita que nossas crianças, nossos jovens 
tenham que ouvir: você não pode porque é 
pobre, você não pode porque é negro, você 
não pode porque é mulher”.

O ESPORTE COMO TRANSFORMAÇÃO
Campeã mundial e medalhista olímpica 

vestindo a camisa da Seleção Brasileira de 
basquete, Magic Paula, fala do esporte, não 
como carreira, mas como instrumento para 
semear valores e transformação social.

Antes, porém, Magic Paula comemora a 
oportunidade de abordar o feminino no 
contexto do trabalho complementar, não 
competitivo, entre homens e mulheres. E falar 
de uma mulher forte, mãe de quatro filhas 
também poderosas: “Foi minha mãe que nos 
empoderou. Depois, o que precisamos foi nos 
qualificar e fazer bem o nosso trabalho.”

Trajetória de ouro
Longe das quadras desde 2.000, Magic Paula 

foi da geração de ouro do basquete. Foram 28 
anos jogando, dos quais 22 dedicados à Seleção 
Brasileira. Ela conheceu o basquete aos 10 anos; 
aos 12, mudou-se de cidade para treinar; aos 14, 
foi a mais nova atleta convocada pela Seleção 
Brasileira adulta, tornando-se titular aos 15 anos.

“Tive o privilégio de integrar uma equipe forte 
e poderosa. Fomos atrás de nossos sonhos”. E 
alerta: “Culturalmente carregamos muitos rótulos: 
menino usa azul, menina, rosa; menino joga 
bola, menina brinca de boneca. Mas eu, desde 
pequena, quis brincar de bola”, para, depois, 
incentivar: “Podemos, sim, ser uma engenheira, 
ser uma geneticista, e jogar bola, também!”

Valores tatuados
Paula conta de sua trajetória, “para dizer que 

não nascemos campeões, mas aspiramos a sê-
lo. Em tudo, na vida, temos que buscar o que 
sonhamos”. Numa construção de muitos anos, 
ser atleta, ela revela, significou mais do que 
ser campeã e conhecer o mundo: “O esporte 
me tatuou valores; e é isso que eu vim aqui, 
contar a vocês”. 

Limites, hierarquia, disciplina, trabalho em 
equipe, desenvolver habilidades cognitivas, 
conviver com “eternas nuances de ganhar e 
perder, que é a vida”. A ex-atleta acrescenta outros 
aprendizados: “Se eu tivesse feito algo diferente? 
Teria me divertido mais. Quando nos divertimos, 
relaxamos; e, fazendo o que gostamos, fazemos 
muito melhor – sem pressão.”

Um Passe de Mágica
Idealizado e fundado por Paula em 2004, o 

Instituto Passe de Mágica é uma organização 
não governamental, que atua em regiões 
de vulnerabilidade social. “A proposta é 
utilizar o esporte como uma ponte para 
a transformação pessoal, despertando 
consciência cidadã, disciplina, sociabilidade e 
respeito ao próximo”.

Hoje, o Instituto atende cerca de 900 crianças 
e adolescentes, em sete núcleos distribuídos 
nas cidades de Piracicaba, Diadema e São 
Paulo. “Fruto do trabalho de um time e filosofia 
coesos: não estamos aqui para formar atletas, 
mas gente e cidadãos – que absorvam os 
valores do esporte”, explica Paula.

Entre os focos do Instituto também está 
fortalecer vínculos familiares e comunitários, 
assim como combater a obesidade infantil e a 
“epidemia mundial” da inatividades física. 

“Essa minha veia da área social aprendi dentro 
de casa, vendo meus pais se mobilizando para 
apoiar instituições da cidade”. Magic Paula 
busca seus sonhos e vem semeando valores, 
acreditando que, na vida e na carreira, somos 
sempre inspirados por alguém.



Empreendedorismo feminino
Sueli Regina Chiaranda - formada em 

Administração de Empresas; integra o Conselho 
da Mulher Empresária da ACIPI e trabalha no 
SEBRAE-SP, em Piracicaba.

Empreendedorismo feminino. 
Esse é um dos interesses de Sueli Chiaranda: 

“Gosto de pensar o empreendedor como alguém 
que coloca seu conhecimento e talento em prol da 
comunidade – com ou sem fins lucrativos”.

Sueli evidencia o Brasil como empreendedor, 
com destaque para o empreendedorismo feminino. 
“Estamos à frente de alguns países da Europa e 
da Argentina, México, Rússia, Índia, China”, 
destaca. “Entre 2002 e 2008, a nossa taxa de 
empreendedorismo feminino foi de 69%. Em 2015, 
caiu para 45%, por oscilações da economia. Mas, 
estudos recentes mostram que mulheres têm maior 
desejo de empreender, em diversas áreas”. 

O que é o empreender feminino? 
Sueli Chiaranda responde: “Relaciona-se ao 

instinto maternal. Porque a mulher quer fazer 
a diferença no mundo, trazendo algo de novo, 
semeando cultura, conhecimento, amor. Com 
sabedoria, alia suas características próprias – 
intuição, sensibilidade, ponderação – com outras 
mais encorajadoras, de determinação”. 

O mistério da vida
Regina Souza - formada em Biologia, 

com mestrado em Educação; trabalha como 
educadora perinatal, doula e instrutora de 
yoga para gestantes.

Seu chamado interno foi entender “esse 
grande mistério que perpassa a vida”. Com sua 
primeira filha, chega, também, o despertar de sua 
missão, relacionada a acompanhar mulheres na 
maternidade. Por isso, Regina tornou-se doula, a 
acompanhante de parto. 

“Doula, vem do grego: mulher que serve 
– que está ao lado, que dá colo; a lembrar que a 
mãe é capaz, que seu corpo sabe”. A motivar o 
empoderamento pessoal, que Regina Souza entende 
como “confiança em si e na vida, apropriar-se de 
quem se é”.

“Assim como os bebês nascem, as mães também 
nascem”. Regina reflete sobre este momento tão 
singular, o nascimento: “Que as mulheres possam 
ser cuidadas amorosamente, por profissionais que 
respeitem seu protagonismo e a delicadeza do ser 
que está chegando. Qual é o marco que queremos 
dar às crianças: o da violência ou o marco do 

Não, à violência doméstica;
sim, à cultura da paz

Lucineide Aparecida Maciel Corrêa - bacharel  
em Ciências Jurídicas, é comandante da Guarda 
Civil de Piracicaba.

Em 2016, a Guarda Civil de Piracicaba 
completava 113 anos e, só então, recebia sua 
primeira mulher comandante. Mas Lucineide 
já, antes, desbravava caminhos: em 1992, foi da 
primeira turma de mulheres na Guarda; mais 
tarde, concursos internos conduziram-na aos 
cargos de chefia. 

“Foi preciso muito jogo de cintura. Grandes 
aprendizado e desafio para todos: mulheres, 
instituição, sociedade”, esclarece.

Já como comandante, Lucineide Corrêa criou 
a “Patrulha Maria da Penha”, para atuar com 
um grave problema: “A violência doméstica é 
silenciosa, muitas mulheres não denunciam. E, 
com isso, acabam semeando a cultura da violência 
dentro dos lares”. 

Ela explica que “estudos comprovam que filhos 
de famílias em que a mulher é vítima de violência, 
tendem a perpetuar essa violência”. 

E conclui: “É preciso cortar esse ciclo, romper a 
cultura da submissão que começa nos lares. Buscar 
a cultura da paz e do respeito; da igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, baseada 
na responsabilidade e competência, não no gênero”.

 A MAGIA DE PAULA 
Maria Paula Gonçalves Silva, a Magic 

Paula, nasceu em Oswaldo Cruz, interior de 
São Paulo, em 1962, mas atingiu o ápice da 
carreira em Piracicaba. 

Em 1980, já defendendo a Seleção Brasileira 
de basquete, ela mudou-se para Piracicaba, 
onde defendeu as equipes da UNIMEP, de 
1980 a 1988; BCN Piracicaba, de 1990 a 1992; 
e CESP Unimep, de 1994 a 1996.

Foi justamente quando defendia as equipes 
de Piracicaba que Paula viveu os melhores 
momentos de sua vida esportiva, período em 
que conquistou os principais títulos de sua 
carreira, em âmbito nacional e internacional 
(paulistas de 1981, 1984, 1985 e 1986; 
brasileiros de 1986, 1987, 1990 e 1994; e 
pan-americano de clubes em 1994 e 1995). 
Pela Seleção Brasileira constam a medalha 
de bronze no Pan-Americano de Caracas, na 
Venezuela (1983); o histórico ouro nos Jogos 
Pan-Americanos de Cuba (1991) – quando 
recebeu a medalha das mãos de Fidel Castro 
e os títulos de campeã mundial de Seleções 
(1994, na Austrália) e medalha de prata nas 
Olimpíadas de Atlanta, EUA (1996).

Foi durante esse período, que ganhou 
do jornalista esportivo Juarez Araújo o 
apelido de Magic Paula – em alusão ao 
grande jogador americano Magic Johnson.  
Entrou para a história do basquete nacional 
como a jogadora que mais vestiu a camisa 
da Seleção Brasileira (150 partidas oficiais) 
e como a segunda maior pontuadora da 
seleção (2.537 pontos, atrás apenas de 
Hortência, com 3.160 pontos).

Defendeu também o Assis Tênis Clube, 
Divino Salvador de Jundiaí, Minercal de 
Sorocaba, Tintoretto (Madrid, Espanha), 
Nestlé, Ponte Preta e Microcamp (ambas 
de Campinas) e BCN Osasco. 

Em 2005 teve o seu nome confirmado 
para integrar o Hall da Fama do Basquete 
Feminino, cuja cerimônia foi realizada em 
abril de 2006, em Knoxville, no Tennessee, 
Estados Unidos. 

Em dezembro de 2010 foi agraciada pelo 
governo do Estado de São Paulo, com a 
comenda da Ordem do Ipiranga.

Do direito ao voto às grandes conquistas, o papel disseminador da mulher 
Cultura é tudo que envolve uma comunidade, um povo em seus conhecimentos, artes, 

crenças, leis, costumes e hábitos. Ela é um mecanismo cumulativo de modificações trazidas 
de geração para geração, sempre em busca da melhor convivência. Temos aí, a mulher em seu 
principal papel: de disseminadora de cultura, a começar por seus próprios filhos.

Nesse processo, as conquistas femininas também são transmitidas. Talvez, a maior delas, do 
ponto de vista político, seja o direito ao voto, um processo que começou no Segundo Império 
quando, pela primeira vez, em 1880, uma mulher, Isabel de Mattos Dillon, votou no Brasil.

No entanto, esse direito só foi conquistado em 1932 e incorporado à Constituição de 
1934, mas somente uma certa parte delas, já que somente as mulheres casadas autorizadas 
pelos maridos e as solteiras e viúvas que se mantinham, poderiam exercê-lo. As que não 
recebiam salários tinham voto facultativo. Nas eleições de 1933, as brasileiras votaram e 
foram votadas, elegendo a primeira deputada federal, Carlota de Queirós.

Trinta e dois anos depois, em 1965, o voto feminino se tornou direito de todas.
As conquistas das mulheres ganham novo fôlego a partir da década de 1970, com a 

explosão do feminismo, novas pesquisas em todas as áreas e um momento de grande 
produção intelectual. O movimento adota a palavra de ordem ‘o corpo é nosso’ e o 
desenvolvimento da pílula anticoncepcional dá impulso à revolução sexual.

Em 1975, a ONU promove o Ano Internacional da Mulher e a Década da Mulher. Três anos 
depois, em 1978, as brasileiras participam do Congresso da Mulher Metalúrgica e intensificam as 
lutas por creches, direitos trabalhistas, salários iguais aos dos homens, serviços de atendimento 
em educação, saúde, pelas vítimas da violência e pela divisão do trabalho doméstico.

Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada pela presidência da república, a Lei nº 11.340, a Lei 
Maria da Penha, que combate a violência doméstica contra mulher no Brasil, estabelecendo 
que violência é crime. Maria da Penha Maia Fernandes, mãe de três filhas, enquanto dormia, 
levou um tiro dado pelo marido, em maio de 1983.

Hoje, temos 67 mulheres entre 594 deputados 
e senadores (11,2%). O Brasil ocupa a 154ª posição 
em um ranking internacional de participação da 
mulher em parlamentos, numa lista de 190 países. 
Estamos em último lugar na América Latina e 
atrás de diversos países do Oriente Médio.

Em Piracicaba não é diferente. As últimas 
administrações trouxeram mulheres para o 
primeiro escalão do governo, mas ainda em 
uma proporção muito tímida.

Acreditamos nas palavras de Simone de 
Beauvoir: “Não se nasce mulher, torna-se”. Assim, 
continuamos seguindo exemplos de mulheres 
valorosas que já contribuíram e continuam 
contribuindo com os avanços femininos no 
país, disseminando cultura e saber.

 

Rosângela Rizzolo Camolese 
Secretaria da  Ação Cultural e Turismo 
do Município de Piracicaba

amor?”. Reflexão também inspirada pelo obstetra 
francês, Michel Odent, que entende: “para mudar 
o mundo, é preciso mudar a forma de nascer”.

Minha mãe, Antonietta
Desde pequeno, aprendi a admirar o universo 

feminino. Criado por um dos melhores exemplares 
da espécie, minha mãe, durante o curto convívio 
de eterna memória, ela me ensinou lições que 
trago para o meu dia a dia como administrador 
e médico, que já trouxe ao mundo mais de cinco 
mil crianças... 

Lembrei-me de uma história que minha mãe 
contava. “Numa aldeia no deserto, Sidarta pediu 
para que todos se reunissem, naquela noite, 
no topo da montanha para ouvir suas palavras. 
Príncipes, reis e moradores pegaram suas 
tochas e foram ao encontro do líder espiritual. 
Uma anciã humilde e sem recursos vendeu o 
cabelo para conseguir uma pequena lamparina 
e querosene. Durante sua subida, foi zombada 
por quase todas as pessoas. Aquela lamparina 
era insignificante, não iluminava quase nada e a 
anciã era frágil demais para tal subida. Quando 
todos já estavam lá em cima, uma tempestade 
de vento e chuva apagou todas as tochas. Todas 
não: a generosa mulher protegera sua lamparina 
com o corpo e, ao acabar a tempestade, a luz 
da pequena lamparina era a única luz do lugar. 
Afetuosa, ela acendeu, uma a uma, as tochas dos 
príncipes e reis e de todo povoado”. 

Com essa história de muitas faces, vejo a 
construção do empoderamento feminino. 
Mulheres que criam possibilidades de mercado, 
que lutam para acender sua lamparina 
diariamente e que, ainda, iluminam outras vidas. 
O que dá sentido à vida é o sentido que damos a 
ela. A natureza da mulher é trazer algo de novo 
à vida. Mulheres nascem empoderadas. Quando 
empreendedoras, são intuitivas, têm coragem e 
determinação, são atenciosas, cuidadosas. Elogios 
todos ainda são poucos. Nessa minha caminhada 
de empreender e aprender, inspiro-me nesse 
grande e misterioso universo de Marias, que, 
juntas, bendizem o que nós, homens, podemos 
semear com paixão e admiração. 

Planta-se um amor em terra fértil e boa. Dá-
se forma, cuida-se. Na germinação, cuidados e 
mimos. E a colheita será farta e, se me permite 
completar com essa memória de Antonietta, 
deixo essa carta.

            Carlos Joussef
Médico, diretor-presidente da UNIMED Piracicaba



CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR
Luciane Venturini, profissional da área de marketing e consultora de Responsabilidade Social 

da Caterpillar Brasil, acompanhou os eventos sobre ‘MULHERES, SEMEADORAS DE CULTURA’ 
nas cidades de Campo Largo, Sete Lagoas e Piracicaba, e destaca a riqueza dos depoimentos – 
que narraram, inclusive, trajetórias cruzadas com personagens da História brasileira.

“Estamos felizes por poder provocar esse debate sobre as mulheres e ficamos 
impressionadas com o conteúdo das palestras proferidas e com a qualidade dos depoimentos 
colhidos durante os encontros. Um deles, em particular, me deixou muito emocionada: o de 
ter a oportunidade de poder conhecer em Sete Lagoas, Minas Gerais, a Dona Cida Couto, 
neta da lavadeira de Carlos Drummond de Andrade, autor do poema ‘No meio do Caminho’. 
Gente, isso para mim é uma representatividade que eu via só em escola, onde – estudando 
o poema de Drummond – deparei-me com a frase ‘tinha uma pedra no caminho’. E, hoje, 
estamos aqui, ao lado de Dona Cida, discutindo quantas pedras existem no caminho das 
mulheres. Quantas já conseguimos tirá-las da frente e o que fazer para demovê-las em sua 
totalidade? Isso é fascinante”.

Luciane destaca outro tema que merece reflexão, o da ‘inclusão social’, muito bem abordado 
pela debatedora Érica Aparecida de Fátima dos Santos, deficiente visual e professora na rede 
pública de ensino, em Piracicaba, que aproveitou o espaço para reivindicar mais respeito ao 
limite dos portadores de necessidades especiais.

Vale, aqui, registrar que a Caterpillar aposta na diversidade e inclusão de pessoas 
com deficiência (PcD), providenciando todas as adequações necessárias e fornecendo 
equipamentos de acordo com cada necessidade/deficiência. Recentemente, a empresa foi 
eleita pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência a melhor empresa 
para trabalhadores com deficiência, premiação que tem como objetivo ampliar a visibilidade 
das boas práticas de inclusão profissional adotadas por empresas do Estado de São Paulo.

A pesquisa avaliou diversos quesitos, como a promoção da política dos direitos da pessoa 
com deficiência, igualdade de oportunidades, nível de sustentabilidade dos projetos e 
condições materiais e psicológicas; além do cumprimento da legislação sobre a reserva 
de vagas para pessoas com deficiência. Há ainda parcerias com associações e institutos 
relacionados a portadores de TEA – Transtorno do Espectro Autista e de Síndrome de Down, 
e com a APAE que promove a inclusão de deficientes intelectuais (adicional à cota).

Finalizando, Luciane Venturini fez questão de ressaltar a importância do encontro entre 
mulheres nas três cidades onde a Caterpillar atua diretamente: “Nos eventos, discutimos 
o cuidar e a vontade de transformar o mundo. Mas, as mulheres precisam se unir. 
Principalmente ao alcançar destaque na sociedade: solidarizarem-se com outras mulheres, 
para que também tenham uma trajetória de sucesso. Porque trilhamos os mesmos 
caminhos”. Na responsabilidade social corporativa não é diferente, entende a consultora: “É 
preciso trazer para as empresas, essa colaboração e solidariedade – fomentando cultura e 
preparando o terreno para que as próximas mulheres tenham boas oportunidades. Nosso 
principal compromisso é o de construir um mundo cada vez melhor”. 

Margaret Groff : empoderamento da mulher 
Defensora da igualdade e da paridade da 

mulher no âmbito corporativo, Margaret 
Mussoi Luchetta Groff introduziu, em 2003, um 
programa de equidade de gênero na Itaipu, 
empresa binacional que pertence ao Brasil e 
Paraguai e que abastece parte da energia elétrica 
consumida no Brasil. Em sete anos do programa, 
a Itaipu dobrou o número de mulheres em 
cargos de liderança e virou um caso de sucesso 
no Brasil, saltando de 10% para 20%.

O empenho em prol da cultura e da 
igualdade de gênero no ambiente de 
trabalho, desenvolvido por Margaret Groff, 
engenheira de formação e administradora 
financeira executiva do gigante hidroelétrico 
desde 2007, foi reconhecido internacionalmente 
pelo Oslo Business for Peace Award, em 2013, 
oportunidade em que foi condecorada pelo 
Comitê dos Prêmios Nobel da Paz e da Economia 
com o galardão “Negócios pela Paz”.

Incentivada pelo fato de ser a primeira 
mulher brasileira e primeira da América Latina 
a receber tal honraria, Margaret abraçou ainda 
mais a causa, tornando-se uma das principais 
entusiastas pelo tema e pela divulgação da 
plataforma dos Princípios de Empoderamento 
das Mulheres, criando, em 2014, no Brasil, o 
Prêmio WEPs (sigla em inglês para Women´s 
Empowering Principles), envolvendo, num 
primeiro momento, mais de 180 empresas. 
Calcula-se que, em 2020, o número de mulheres 
em cargos de chefia será superior a 30%. 

Atualmente, ela também participa do grupo 
de lideranças nos WEPs da ONU Mulher e Pacto 
Global das Nações Unidas; da MEX-PR (Espaço 
das Mulheres Executivas do Paraná, que tem o 
objetivo de fortalecer as relações empresariais 
e desenvolver ações de empoderamento das 
mulheres), como fundadora e conselheira.

“Este livro – Mulheres, Semeadoras de Cultura – 
pretende ser apenas um sinal, humilde, mas 

esperançoso, para que muitos lampiões sejam acesos”
OS AUTORES



VAMOS VIRAR ESTE JOGO
As mulheres brasileiras (e da maior parte do mundo) ainda buscam 

uma igualdade não encontrada e são obrigadas a lidar com situações 
longe da ideal.

REMUNERAÇÃO MENOR DO QUE A DOS HOMENS
A igualdade de gênero ainda tem um caminho a ser percorrido no Brasil. 

Apesar de estudarem mais do que os homens, as mulheres ainda têm um 
salário menor. A herança cultural machista e a entrada tardia das mulheres 
no mercado de trabalho, que passaram a buscar condições igualitárias somente 
a partir das décadas de 1960 e 1970, estão entre os fatores que contribuíram 
para a desigualdade salarial.

SOBRECARGA EM TAREFAS DOMÉSTICAS
As mulheres brasileiras trabalham em casa — com os afazeres domésticos 

ou cuidados de pessoas — o dobro do tempo dos homens. Enquanto elas 
gastam 20,9 horas semanais, em média, eles dedicam 11,1 horas. Dados 
divulgados pelo IBGE, em 2017, indica que há uma grande discrepância entre 
homens e mulheres quando se fala em cozinhar, arrumar a mesa ou lavar a 
louça, limpar a casa e lavar roupas. Essas atividades são feitas 90% das vezes 
por mulheres.

CRECHES ATENDEM MENOS DE 30% DAS CRIANÇAS ENTRE 0 E 3 ANOS
O último Censo Escolar, divulgado em 2016 pelo Ministério da Educação, 

reafirma problemas já conhecidos: falta de creche, alto número de crianças fora 
da escola e altos índices de repetência. A fila por uma vaga em creche é um 
problema que afeta diretamente a participação da mulher no mercado de trabalho 
(atualmente, atendem menos de 30% das crianças entre 0 e 3 anos de idade). 
Vale aqui destacar que as creches são consideradas, hoje, verdadeiras ‘portas de 
saída’ da pobreza, por permitir, às mães, ter um emprego e ascender socialmente. 
Segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, a renda familiar cresce até 25% em famílias com filhos em creches. A 
diminuição do número de crianças fora da escola é outro grave problema e vai 
na contramão de uma das metas do Plano Nacional de Educação, que estipula o 
aumento da oferta de ensino integral para a educação fundamental.

MULHERES TOMAM A FRENTE E OCUPAM SEUS LUGARES
Com o desenvolvimento de novas tecnologias, a produção deixa de lado, em 

grande escala, a mão-de-obra braçal, necessitando-se cada vez mais de trabalho 
intelectual. Consequentemente, a mulher passou a ocupar um maior espaço 
nos mais diferentes ramos de atividades. Hoje, no Brasil, números comprovam 
uma maior presença de mulheres em Universidades e, ao estudar cada vez mais, 
elas se capacitam não apenas para exercer as mais variadas funções no mercado 
de trabalho, mas, também, para assumir altos cargos no comando empresarial, 
lideranças, igualmente notadas, nas esferas político-administrativas. 

Mulheres com maior grau de escolaridade diminuem as taxas de natalidade, 
casam-se com idades mais avançadas e não ficam apenas restritas ao lar (como 
donas de casa), mas comandam escolas, universidades, empresas, municípios, 
estados e, até mesmo, países. Possuem maior expectativa de vida e, aos poucos, 
assumem também o comando da família. Sem dúvida, um incrível e significante 
avanço. Mas, as vitórias estão apenas no começo e muito mais ainda tem que ser 
feito, muito mais ainda tem que ser conquistado. 

ESTIMATIVA DE NOVOS CASOS, EM 2018

59.700
(INCA - Instituto Nacional do Câncer)

OUTUBRO ROSA
Nome dado para uma campanha de conscientização sobre o problema do 

câncer de mama, com o intuito de alertar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. A campanha 
ganha mais intensidade no mês de outubro, tendo como símbolo um laço rosa.

Especialistas alertam que é necessário muito cuidado com as mensagens 
divulgadas neste período. Uma análise das postagens realizadas em redes 
sociais mostrou que existe bastante desinformação, principalmente no que se 
refere ao autoexame, que não é considerado suficiente para a detecção precoce 
da doença. Tocar o próprio corpo e reconhecer sinais de possíveis mudanças é 
uma importante ferramenta, mas não substitui a mamografia.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

DENUNCIE
LIGUE 180

ou procure a Delegacia mais próxima (de preferência, 
a de Defesa da Mulher, se houver uma na sua cidade)

MORTALIDADE INFANTIL 

13,82
Crianças mortas por mil nascidas vivas

Entre os principais motivos estão: a falta de assistência e de orientação às 
grávidas, a deficiência na assistência hospitalar aos recém-nascidos, a ausência 
de saneamento básico e desnutrição. As menores taxas de mortalidade infantil 

são de países desenvolvidos, como Finlândia, Islândia, Japão, Noruega e Suécia (3 
mortes a cada mil nascidos). Cuba vem a seguir (com 4 mortes por mil crianças).

CASOS DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

DENUNCIE
LIGUE 100

Vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 100 é um serviço que 
oferece proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

DESIGUALDADE DE GÊNERO NO BRASIL
Mulheres têm mais estudo, mas ganham menos que os homens

QUATRO CRIANÇAS SOFREM ABUSO SEXUAL POR HORA
Sustentando um dos primeiros lugares no ranking internacional de casos de exploração 

sexual de crianças e adolescentes, o Brasil precisa de políticas urgentes de prevenção para 
combater o problema, que arruína a infância e deixa graves marcas na vida adulta.

De acordo com o balanço de denúncias colhidas pelo Disque 100, canal para relatar 
casos de violação de direitos humanos, o Brasil somou pelo menos 175 mil casos de 
exploração sexual de crianças e adolescentes entre 2012 e 2016, o que representa quatro 
casos por hora. Ao todo, 67,7% das crianças e jovens que sofrem abuso e exploração 
sexuais são meninas. A maioria dos casos (40%) ocorre com crianças entre 0 a 11 
anos, seguidas por 12 a 14 anos (30,3%) e de 15 a 17 (20,09%). Esses números são 
apenas a ponta de um iceberg, já que existe um muro de silêncio em torno desses casos, 
dificultando ainda mais a compreensão da magnitude real do problema.

Mesmo com a Lei Maria da Penha (qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial, conforme definido no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006) em vigor, a violência 
doméstica e familiar cometida contra as mulheres continua alta no Brasil. Estima-
se que cinco mulheres são espancadas a cada 2 minutos; que uma mulher é vítima de 
violência verbal a cada 2 segundos, e vítima de assédio, a cada 1,4 segundo. Apesar de os 
números serem alarmantes, muitos casos não entram para as estatísticas porque não são 
denunciados. E o pior: a imagem mais associada à violência doméstica e familiar contra as 
mulheres é a de um homem – marido, namorado ou ex – que agride a parceira, motivado 
por um sentimento de posse sobre a vida e as escolhas daquela mulher. 

Fonte: Instituto Maria da Penha/ Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL
Diferença de rendimento

R$ 1.764,00

R$ 2.306,00

700 MIL MULHERES SOFREM AGRESSÕES NO BRASIL POR ANO
5 mulheres são agredidas a cada 2 minutos

33.9%

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
População de 25 anos ou mais

27.7%

73.5%

FREQUÊNCIA ESCOLAR/ ENSINO MÉDIO

63.2%

51.5%

POPULAÇÃO BRASIL: 209 MILHÕES

48.5%

A taxa de crescimento populacional (0,77%), entretanto, vem 
desacelerando nos últimos anos, em razão principalmente da queda 

na taxa de fecundidade. A projeção demográfica prevê que daqui a 24 
anos (entre 2042 e 2043), a população vai atingir seu limite máximo 

(228,4 milhões), e passará a decrescer nos anos seguintes.

CÂNCER DE MAMA, UM DESAFIO PARA AS MULHERES
Em todo o mundo, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata 

mulheres. Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, têm uma relação de 
19 mortes por cada 100 pacientes diagnosticadas com a doença. No Brasil, a 
taxa é de 56,2 casos para cada 100 mulheres.

Em 2013, uma portaria do Ministério da Saúde, em vigor até os dias de 
hoje, excluiu mulheres de até 49 anos da realização de mamografia pelo SUS, 
prejudicando importante ação para prevenção do câncer de mama. Curiosamente, 
números obtidos pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do 
Ministério da Saúde, demonstram que mais de 14.388 pessoas morreram de câncer 
de mama, somente em 2013. Principal motivo foi a detecção tardia da doença, já que 
mulheres na faixa dos 40 aos 49 anos correspondem a um terço dos diagnósticos.

Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu 
comprovou que mulheres com câncer de mama em estágio inicial – que recebem 
tratamento no Brasil – podem ter a mesma sobrevida de pacientes tratadas nos 
Estados Unidos, alertando, porém, que a falta do diagnóstico precoce faz com 
que a mortalidade brasileira permaneça ainda muito superior à norte-americana. 

Fonte: IBGE



 

PIRACICABA É MULHER, A ‘NOIVA DA COLINA’ 
Ao sermos convidados para escrever sobre ‘MULHERES, SEMEADORAS 

DE CULTURA’, sentimos o peso da responsabilidade diante da espinhosa 
missão: como sintetizar, em tão poucas páginas, essa epopeia feminina?  

Mesmo preocupados, optamos por aceitar o imensurável desafio, 
porém, com uma única exigência: não conseguiríamos realizá-lo sem 
penetrar no mundo mais próximo, o da mulher piracicabana. O universal 
está em nossa própria aldeia, já o ensinaram os sábios. No microcosmo 
piracicabano, acontece, nas devidas proporções, o que fervilha no 
universal. Mulheres piracicabanas, ao longo de nossa história, prestaram 
e prestam serviços extraordinários em prol da cultura, educação, ciência 
e desenvolvimento social, econômico e desportivo do país.

Mesmo assim, assumimos – conscientemente já pedindo a compreensão 
do eventual leitor – o risco de despertar divergências, de pecar por omissão. 
Ocorre, porém, que é de tal grandeza a presença da mulher piracicabana, 
nas mais diversas épocas, no esplendor de nosso município, que se nos 
torna impossível relatá-la. A própria cidade é mulher, a “Noiva da Colina”.

Martha Watts, Marie Renotte e Madre Cecília
Na área da educação, Martha Watts (1845-1910), Jeanne Marie Renotte 

(1846-1935) e Madre Cecília (1852-1950) merecem destaques especiais.
Martha - Nascida no Kentucky, EUA, a educadora chegou ao Brasil 

em 1881, com numeroso grupo de estadunidenses egressos da Guerra 
da Secessão. Veio diretamente a Piracicaba, sendo recebida pela 
família Moraes Barros, que se empolgou com o projeto educacional da 
missionária, o de abrir escolas com ensino voltado exclusivamente para 
mulheres. Daí, resultou o crescimento feminino no país.

Conhecida como ‘Semeadora de Escolas’, foi, ela, fundadora 
de diferentes instituições, entre as quais o Colégio Piracicabano, 
considerada a primeira escola metodista do Brasil, que mais tarde 
serviria como alicerce para o surgimento da Universidade Metodista 
de Piracicaba (UNIMEP); o Colégio Americano, em Petrópolis/RJ, e o 
Colégio Izabela Hendrix, em Belo Horizonte/MG.

Renotte -  Como seria uma feminista nos anos de 1880? É na trajetória 
de Jeanne Marie Renotte que, talvez, se possa melhor expressar uma luta 
absolutamente distante dos padrões das mulheres brasileiras. Nascida 
em Liége, Bélgica, em 1852, formou-se professora em Paris e, aos 26 anos, 
chegou a Piracicaba para trabalhar no Colégio Piracicabano. Ousadia 
era, talvez, o que melhor definisse seu papel na nova escola criada pelas 
missionárias metodistas estadunidenses. Fora contratada como mestra de 
matérias científicas para meninas, numa época em que as mulheres sequer 
tinham acesso garantido à educação formal. Para ela, entretanto, parecia 
pouco. Renotte queria abrir espaços para as mulheres e, para tanto, servia-
se de todos os instrumentos que tinha às mãos, inclusive jornais locais e 
a revista “A Família”, ao lado dos principais escritores do país. Formou-se 
médica, aos 40 anos, nos Estados Unidos, especializando-se em Paris e, em 
1895, para validar seus estudos no exterior, defendeu, junto à Universidade 
Nacional, no Rio de Janeiro, tese denominada “Influência da educação da 
mulher sobre a medicina social”. No seu estudo, ela criticava as exigências 
da moda da época, como o uso de espartilhos, de efeitos prejudiciais à 
mulher, assim como a responsabilidade dos médicos homens em deixarem 
as mulheres em completa ignorância sobre sua própria anatomia.

Teve, então, uma trajetória ascendente. Dirigiu a Maternidade de 
São Paulo, garantindo novo atendimento às gestantes; foi encarregada 
pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de viajar à Europa e estudar 
como organizar a Cruz Vermelha no Brasil; trabalhou com Arnaldo 
Vieira de Carvalho na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde 
viabilizou a primeira escola de formação de enfermeiras no país. Foi 
professora da primeira turma, formada em 1914, e, anos mais tarde, com 
a I Guerra Mundial, passou a oferecer um curso especial de preparação 
de voluntárias. Em 1915, fundou a secção brasileira da Cruz Vermelha, 
tornando-se sua primeira presidente, além de criar o Hospital de 
Crianças de Heliópolis, que funcionou até 1980.

Madre Cecília - Ela poderá ser canonizada pelo Vaticano, confirmada 
como santa brasileira. E a primeira a sê-lo em Piracicaba! Mas, antes 
disso, para os piracicabanos, há muito tempo, Antônia Martins de 
Macedo se transformou numa referência de fé, de religiosidade, de 
amor ao próximo. Madre Cecília foi o nome adotado pela fundadora 
do Asilo de Órfãs, que, em 1896, abrigaria a Congregação das 
Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, também fundada por 
ela. Anteriormente, Antônia Martins de Macedo foi uma pessoa 
aparentemente comum, embora de uma religiosidade já perceptível 
pela mãe desde a infância, junto a seus oito irmãos.

Nascida em Piracicaba, em 1852, filha do tabelião e caçador Pedro 
Liberato de Macedo, casou-se aos 36 anos com um comerciante 
português, enviuvando sete anos depois. Com dois meninos pequenos 
e mais uma menina excepcional, foi como costureira que conseguiu criá-
los. Mas voltada às questões religiosas e de atendimento à comunidade, 
já em 1896 manifestava, junto a Frei Luiz Maria de São Tiago – que, 
seis anos antes, chegara a Piracicaba com o primeiro grupo de Frades 
Capuchinhos vindo de Trento, Itália – o desejo de viver uma “vida em 
oração, no trabalho e no apostolado”.

Madre Cecília faleceu em 1950 deixando marcas de um apostolado 
que a transformou, na lembrança das pessoas, em alguém muito especial 
por seu trabalho junto aos doentes, às crianças, aos abandonados. Em 
1992, a Congregação deu início ao processo de sua canonização e, em 
maio de 1998, o Vaticano reconheceu a validade do processo.

Lydia Rezende, Caterina Ometto e Mariquinha Morato
Lydia - Nascida de famílias aristocráticas – filha e neta de barões 

e marqueses – Lydia Sophia de Souza Rezende foi, em fins do século 
19 e nas primeiras décadas do 20, o ícone feminino de Piracicaba. 
Escolhendo o celibato, Lydia dedicou sua vida ao atendimento a pobres 
e enfermos, além de intensa vida cultural. Seus pais, os Barões de 
Rezende, apoiaram-na em suas múltiplas atividades.

Lydia criou o Sanatório São Luiz – para tuberculosos, o primeiro do 
Brasil – o Instituto Baronesa de Rezende (para a educação feminina), a 
Igreja Imaculada Conceição, de Vila Rezende, as reformas da igreja de 
São Benedito. Seus estímulos e incentivos à vida cultural e artística 
piracicabana na época ganharam destaque na Corte Imperial, da qual 
Lydia era convidada especial. O Imperador D. Pedro II hospedou-se na 
casa dos Barões de Rezende. O escritor clássico, Coelho Neto, declarou 
ser, Lydia de Rezende, o “modelo da mulher brasileira”.

Caterina - A brava italiana enfrentou os maiores sacrifícios para manter  a 
família, que – mais tarde – se transformaria na mais poderosa força açucareira 
do País, com extensão para o mundo todo. Carpindo a roça, plantando e 
colhendo, cerzindo meias, costurando roupas, viúva ainda jovem, Caterina 
Ometto é a “mamma heroica” também de Piracicaba. E se tornou a “nonna 
feliz”, ao conseguir ver os frutos de sua luta heroica. Dificilmente irá encontrar-
se, em Piracicaba, uma obra de benemerência ou assistencial – também na 
cultura e nos esportes – que não tenha a generosa contribuição dos Ometto. 
Caterina é lembrada como a matriarca dessa influência profícua.

Mariquinha - Irmã de Francisco Morato, Maria das Dores Morato, a 
Mariquinha, foi a principal responsável pela construção do Asilo dos 
Órfãos, o grande sonho de Madre Cecília. Um diálogo entre ambas está 
registrado nos anais da história piracicabana. Ao ver uma bela paineira 
em flor, na rua da Boa Morte, Cecília teria dito que “gostaria que o asilo 
idealizado por ela fosse construído naquele local”, ressaltando, porém, 
não ter dinheiro para a aquisição do terreno. “Já é seu”, respondeu-lhe 
Mariquinha, que era proprietária do imóvel. Não só doou o terreno 
como também colaborou financeiramente para a sua construção.

Maria Helena, Heleninha Campos & Cia.
No basquete, Piracicaba não viveu apenas da magia de Paula. Antes, 

vivenciou épocas de ouro, entre as décadas de 1950, 60 e 70, tanto no 
masculino -  com Wlamir Marques, Pecente e Waldemar Blatkauskas - 
como no feminino, com o timaço formado por atletas como Maria Helena 
Cardoso, Heleninha Campos, Delcy Marques, Angelina, Élide, Zilá, Zur 
(Maria de Lourdes), Elzinha, Neusinha, Marina, Marlene Righeto, Neusona, 
Cordélia, Mara, Simone (a cantora), Elisa e Alba Ribas. Elas foram grandes 
nomes da modalidade e referência quando o assunto era a bola ao cesto, 
trocando – costumeiramente –  a camisa branca e preta do XV pelo verde e 
amarelo da Seleção Brasileira. Na década de 80, estrelas como Paula e sua 
irmã Branca, Ruth, Nádia, Carminha, Janete, Karina, entre outras, elevaram 
a história do basquete piracicabano vestindo a camisa da UNIMEP. 

Excluídas, mas poderosas  
Amores e paixões pulsam, desde a Povoação, na história de Piracicaba. 

Lícitos ou ilícitos, saiba-se lá o que seja isso. Pois há leis para o amor? Quem 
controla a paixão? Haverá, ainda, quem escreva o grande e conturbado 
romance entre o então comandante da Povoação, Carlos Bartolomeu de Arruda 
– truculento, maldoso – e a viúva Maria Flor de Moraes. A relação, adulterina, 
data de 1789, causando rebeldia na população. Maria Flor foi desterrada para 
Itu. Mas sempre retornava até que, em 1807, foi expulsa definitivamente. Em 
seu testamento, alegou ter uma casa, doada por Carlos Bartolomeu, “mais três 
cavalos e quatro vacas”. Deixou tudo para uma instituição de caridade.

Maria Laura – Ela foi personagem central da maior tragédia de amor 
acontecida em Piracicaba, Maria Laura do Amaral Gurgel. Casada com 
José de Almeida Sampaio, ela e o consagrado pintor Almeida Júnior 
apaixonaram-se perdidamente. O marido e o amante eram primos 
entre si. As cartas de Maria Laura revelam a tórrida paixão que houve 
entre os dois. Através da correspondência dela encontrada por acaso, 
José de Almeida soube da traição. E, no dia 13 de novembro de 1899, 
assassinou, à porta do antigo Hotel Central, o amante de sua mulher, o 
notável pintor Almeida Júnior. Indaiatuba. 

Estefânia – Foi a mais exótica, valente e admirada prostituta de 
Piracicaba, nas décadas de 1950/60. A zona de meretrício ficava 
na rua Benjamin Constant e cercanias. Estefânia, ao mesmo tempo 
que prostituta, era casada com um operário de nome Nelson, líder 
comunista. Ela aderiu à ideologia do companheiro e se tornou ativista 
incontrolável. Participava das reuniões dos membros do partido – ao 
lado de figuras como João Chiarini, Paschoal Guerrini – e saía pelas ruas 
com cartazes e faixas de protestos. Foi diversas vezes presa. Não por 
prostituição, mas por seu ativismo comunista. 

Julieta – Ela, Julieta Bárbara Guerrini, foi uma das principais intelectuais 
de Piracicaba em sua época, também de beleza desconcertante. 
Ativista do socialismo, Julieta passou a ser descriminada pelas famílias 
piracicabanas, por ser amante de dois dos mais destacados intelectuais de 
São Paulo: o modernista Oswald de Andrade e o físico Mário Schemberg, 
que foi cotado ao Prêmio Nobel de Física. Na vida amorosa de Oswald, a 
piracicabana Julieta Bárbara foi sucessora de dois dos (muitos) amores do 
intelectual: Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão (a Pagu). 

Ruth – Na realidade, o nome dela era Yvone Mansur. Devia ser mágica 
na arte de amar. Pois ela – que adotou o pseudônimo de Ruth – era mulher 
sem encantos, pode-se dizer que feia, mas com corpo voluptuoso. Ruth 
tornou-se a mais famosa cafetina do Estado de São Paulo, anteriormente 
à Eny, de Bauru. Sua casa de meretrício – no atual Jardim Brasil – foi palco 
de grandes reuniões de empresários, de políticos, de milionários que a 
amavam e que a temiam. Foi imensa a força política de Ruth Mansur nos 
governos de Adhemar de Barros e do falso puritano Jânio Quadros. Ela 
nomeava e demitia delegados de Polícia, investigadores, influenciando 
nas eleições de prefeitos, de vereadores, de deputados.  Nos anos 1950/65. 

Tantas e tantas outras
Representando o segmento das artes, citamos Tarsila do Amaral 

(com  forte ligação com Piracicaba, já que sua mãe, Lydia Dias de 
Aguiar do Amaral, era piracicabana), Ida Schalch e Clemência Pizzigatti; 
Agostinha Belber Pastor, conhecida como Lyson Glaster, atriz espanhola 
que veio para Piracicaba ainda criança e conquistou o Brasil com 
brilhante atuação no teatro, entre 1919 e 1950; Zayra Bottene, primeira 
mulher aviadora de Piracicaba e uma das pioneiras do Brasil ao lado 
de Teresa de Marzo e Anésia Pinheiro Machado; Madre Theodora de 
Voiron (fundadora do Colégio Assunção), Marlene Chiarinelli (Clube da 
Lady), Cidinha Mahle (Escola de Música), Valdiza Maria Capranico (IHGP), 
Branca de Azevedo, Cacilda Cavaggioni, Olívia Bianco, Baroneza de 
Rezende, Zilah Chaddad, Alzira Maluf, Lucila Castro Neves, Dalila Toledo, 
Isa Ometto Silveira Mello, Carolina Benzedeira, Neidona (carnavalesca), 
Jane Conceição, Ivana Negri, Carmen Piloto, Marilena D´Arce, Jaçanã 
Guerrini, Zoraide Dutra, Joaninha Morganti, Marisa Morganti Falanghe, 
Marli Therezinha Germano Perecin, Ditinha Pinezzi (primeira mulher 
negra a se eleger vereadora em Piracicaba), e representantes da 
comunidade negra, selecionadas pelo amigo Antonio Messias Galdino, 
especialmente para esta obra: Benedita Miguel (a Nanci, sua falecida 
companheira), Adelina de Moraes Costa, Lourdes Aparecida Rocha 
Carvalho, Lucila Maria Calheiros Silvestre, Maria Lázara da Silva Elisbão, 
Marisete de Moura Eleutério, Tereza Amaro e Thereza Alves Herler.
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Escrever sobre o certo e o errado, em tempos de crise como 
a que vivemos, seria nada mais do que repetir toda a história 
humana. Viver em crise é o destino da humanidade, mesmo 
porque a palavra, em grego, significa agir, decidir, julgar, avaliar. 
Com as, por assim dizer, fantásticas transformações que varrem o 
século 21, as mudanças, mais do que inevitáveis, são imprevisíveis. 
E parece-nos, assim, altamente significativas as palavras de Marx 
(“tudo o que era sólido se desmancha no ar; tudo o que é sagrado 
era profanado”). Pois é o que estamos a presenciar: o sólido, 
desmanchando-se no ar; o sagrado, sendo profanado. O que era 
parece não mais ser. E não podemos prever o que será. 

Um dos riscos que passamos a viver – a partir dos legítimos 
movimentos pela igualdade de direitos entre sexos, etnias, 
religiões, etc – é o de desvirtuar-se a natureza das coisas. Ora, é 
certo que o entendimento de cultura é, também, o de impedir 
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seja, o Homem, inteiramente submetido à Natureza. Há que ser, 
pois, um ente em constante transformação, capaz de formatar 
o seu ambiente, o seu próprio mundo: “um animal ainda não 
definido”, como Nietszche o entendeu. 

Nossa história ocorre em tempos nos quais somos levados a pensar em 
números, quase obrigados a apagar da memória o pensar em paixões. Mas 
o amor faz parte delas. E a mulher é o ser fundamental na eternização do 
amor humano. O risco, pois, que se pode correr, está – nesse enfrentamento 
pelo poder –  em perder-se a identidade da natureza humana. Homem e 
mulher correm esse risco. Mas será suicídio permanecer em tal caos, pois 
a feminilidade é sinônimo da própria vida. Masculino e feminino são um 
somatório, mesmo quando, equivocadamente, entram em choque. 

Se ‘Garota de Ipanema’, canção inspirada na menina Heloisa Menezes 
Paes Pinto, em 1962, tivesse sido composta nos dias de hoje, provavelmente 
seus autores, Tom e Vinícius, seriam denunciados por assédio.

 

 

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça

É ela, menina
Que vem e que passa

Num doce balanço, a caminho do mar
Moça do corpo dourado

Do sol de Ipanema
O seu balançado é mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar...

TOM JOBIM E VINÍCIUS DE MORAES 
(Garota de Ipanema, 1962)

Ao decorrer do tempo, e já se passaram mais de 50 anos, 
‘Garota de Ipanema’ continua percorrendo o mundo. Ganhou mais 
de 170 versões e destaca-se como a quarta canção mais gravada 
da história (atrás de ‘Yesterday’, da dupla Lennon-McCartney, dos 
Beatles; ‘Louie, Louie’, de Richard Berry, e ‘Hallelujah’, de Leonard 
Cohen). ‘Garota de Ipanema’ foi gravada em vários idiomas e conta 
com centenas de intérpretes, famosos e anônimos, entoadas por 
vozes que variam entre Frank Sinatra a Madonna. Curiosamente, a 
quinta canção com maior número de versões no mundo é também 
brasileira: ‘Aquarela do Brasil’, de autoria de Ary Barroso. 

Heloisa, uma garota de 17 anos, mais tarde conhecida como 
Helô Pinheiro, graças à música, também conquistou o mundo. 
Residia na Rua Montenegro, em Ipanema, Rio de Janeiro, e, ao 
andar pelas ruas do bairro, era vítima, quase que diariamente, 
das ‘cantadas’ dos dois rapazes. Por ser, Helô, na época, menor de 
idade, e levando-se em consideração o ‘politicamente correto’ dos 
dias de hoje, uma denúncia com certeza levá-los-ia ao tribunal.

Usando a canção como exemplo, nós, homens, autores desta 
obra, fazemos um apelo às mulheres, de movimentos feministas 
ou não: “lutem, sim, pelos seus direitos, algo justo e mais do que 
necessário na vida atual, mas sejam coerentes e utilizem, sempre, o 
equilíbrio e o bom senso acima de toda e qualquer reivindicação”. 

É de conhecimento de todos que a mulher – mesmo que tente 
fazê-lo – não consegue abrir mão de sua feminilidade natural, de sua 
vocação para dar-se, fazer, gerar, amar. E a beleza e a graça – com os 
seus componentes encantadores de vaidade – fazem, ancestralmente, 
parte disso. Longe estão, felizmente, os tempos em que se apregoavam 
a passividade e a doçura como virtudes da mulher. Hoje, ação, liberdade, 
valentia, coragem, independência são atributos dela, sem que isso venha 
a impedir a sua verdadeira feminilidade: “Ser livre sem perder a ternura”. 

A encruzilhada são tempos e espaços de reflexão. Quando se 
hesita para onde ir, para-se, detém-se. Seguir em frente, ir para um 
dos lados, retornar, aguardar? Tais são as opções da encruzilhada, 
desafio a tomadas de decisão. Movimentos radicais, extremados 
nada mais fazem do que aumentar o caos. Homem e mulher 
vivenciam uma crise de identidade que, no entanto, será, como 
as outras, temporária. De nossas escolhas, virão novos modelos 
de vida, de convivência, de família, de sociedades, de mundos. A 
mulher está no meio desse turbilhão. E, como sempre, é ela que 
conduzirá os novos tempos a portos mais seguros. Ainda outra 
vez, recorreremos a Dostoiewski: “A beleza salvará o mundo”.

Mulheres, semeadoras de cultura?
Lembra-se da lenda de Santo Agostinho, quando ele estava 

enlouquecido para entender o mistério da Santíssima Trindade?
Ele andava pela praia – solitário, atordoado – quando parou 

para observar um garoto, que, após fazer um buraco na areia, ia e 
voltava até as ondas do mar. Ele enchia uma concha com a água 
e despejava-o no buraco. Agostinho percebeu que o menino 
pretendia, com a concha, colocar todo o mar, o mar inteiro, 
dentro do buraco na areia. Agostinho sorriu e quis ensinar o 
garoto: “É impossível, meu filho, você colocar toda a água no mar 
num buraquinho de areia”.

O menino respondeu: “é mais fácil eu colocar todo o mar dentro 
de um buraquinho de areia do que você compreender o mistério da 
Santíssima Trindade”. 

Tal diálogo, faz com que entendamos o quanto é difícil a nossa 
missão: a de escrever sobre mulheres, semeadoras de cultura. 
Mesmo que esta obra tivesse um milhão de páginas, impossível 
seria o registro de milhões de mulheres que semearam cultura e 
que construíram a humanidade. Mais simples, seria contar estrelas...

A colheita
O que é ser mulher, afinal? Compreender isso talvez seja tarefa para 

toda uma vida. Para muitas vidas. Para todas as vidas que compõem os 
elos de uma corrente de mulheres ancestrais, que ajudaram a construir 
as mulheres de hoje. Como, também, as mulheres de amanhã.

E semear cultura?
Cultura que é toda a criação e a expressão humanas. O 

complexo da produção ideológica, intelectual, artística, material. 
Valores, crenças, atitudes. Os frutos de sonhos e desejos. 

Semear, colher, se nutrir e voltar a semear.
Que a qualidade dessa semeadura possa ser medida, 

também, pela coragem de ser livre e autêntico; de se conectar, 
verdadeiramente, ao outro e ao meio que habitamos; de ser 
feliz – inspirando o mesmo ao nosso redor. 

Que juntos, homens e mulheres, possamos semear e colher...
...a cultura da paz, da tolerância, da solidariedade, da cooperação;
...da sabedoria, do belo, do bem; 
...a cultura da preservação e integração com a natureza;
...do respeito e do cuidado pela interdependência e 

diversidade da vida no planeta; 
...a cultura do amor;
...semear e fazer florescer a cultura da gratidão.
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thE crossroads  
Writing about right and wrong in times of crisis such as we are living today, 

would be no more than retelling the entire history of Humanity. Living in crisis 
is the destiny of Humanity, moreover because the world, in Greek, means to act, 
decide, judge, evaluate. With the, so to say, fantastic transformations sweeping the 
21st Century, changes, more than unavoidable, are unpredictable. Thus, we deem 
as highly significant Marx`s words (“all that was solid is coming apart in the air; 
all that’s sacred was profaned”). That’s what we are witnessing: solid, falling apart 
in the air; sacred, being profaned. What was, seems to be no more. And we cannot 
foresee what it will be. 

One of the risks we are living under now – stemming from legitimate movements 
for equality of rights regarding sex, ethnicities, religions, etc. – is a derailing of the 
nature of things. Now, it’s correct understanding culture also as something to prevent 
Man from being fully subject to Nature. Therefore, he should be a being in constant 
change, able to format his environment, his own world: “an animal not yet defined”, 
as Nietszche understood Man. 

Our history takes place in times where we are obliged to think in numbers, almost 
forced to erase from memory any thinking of passions. Nevertheless, love is part of it 
all. And woman is a fundamental being in the continuation of human love. Therefore, 
the risk one might be subject to lies – in that confrontation for power –  in losing the 
identity of human nature.  Man and woman face that risk. However, staying in that 
chaos will be suicide, since femininity is a synonym of life itself. Male and female 
make up a sum, even when, misguided, they clash. 

If the “Girl from Ipanema”, a song inspired by young girl Heloisa Menezes Paes 
Pinto in 1962, had been composed in current days, its authors, Tom and Vinícius, 
would be reported for harassment.

In the course of time, and it’s been over 50 years, “Garota de Ipanema” (The Girl 
from Ipanema) is still traveling all over the world. It has had more than 170 versions 
and stands out as the fourth most recorded song in history (only behind “Yesterday” 
of the Beatles Lennon-McCartney; “Louie, Louie” of Richard Berry and “Hallelujah” 
of Leonard Cohen). “The Girl from Ipanema” was recorded in several languages 
and had hundreds of interpreters, famous and anonymous, sung by voices ranging 
from Frank Sinatra to Madonna. Curiously, the fifth song with the highest number of 
versions in the world is Brazilian also: “Aquarela do Brasil” (Water Color of Brazil), 
composed by Ary Barroso.

Heloisa, a girl of 17 later known as Helô Pinheiro, also conquered the world thanks to 
the music. She lived on Montenegro Street in Ipanema, Rio de Janeiro, and when walking 
by the streets of the neighborhood she was prey, almost every day, of the “advances” of 
the two young men. As she was under age at the time and in line with the “politically 
correctness” of current times, a report certainly would take them to court today.

Using that song as an example, we men, authors of this book, make a plea to 
women, whether belonging or not to feminist movements: “do fight for your rights, 
something fair and more than necessary in current life, but be coherent and always 
use equilibrium and good sense above all claims”. 

It’s known by all that woman – even when trying to do it – cannot relinquish her 
natural femininity, her vocation for giving, doing, generating, loving. And beauty and 

grace – with their charming components of vanity – are ancestrally part of it. Luckily, 
far gone are those times when passivity and sweetness were heralded as virtues for 
women. Today action, freedom, courage, Independence are attributes of hers, without 
it preventing her true femininity: “Being free but not losing tenderness”. 

The crossroads are times and spaces for thought. When hesitating about where 
to head, one stops and stands still. Proceed ahead, turn left or right, turn back, wait? 
Those are the options at a crossroads, a challenge for decision making. Radical, 
extremist movements do no more than increase the chaos. Man and woman experience 
an identity crisis that will be, as all others, temporary. From our choices new models 
of life, of joint living, of Family, Society, worlds will arise. Woman is in the center 
of the turmoil. And as always, she will lead these new times to safer harbors. And 
again, we will invoke Dostoiewski: “Beauty will save the world”.

Women, seeders of culture?
Do you remember the legend of Saint Augustine, his going insane trying to figure 

out the Mystery of the Holy Trinity?
Wandering along the beach – lonely and dazzled – he stopped to watch a little 

boy, who after digging a pit in the sand, walked to and fro the sea waves. Filling up a 
shell with sea water, he poured it into the pit over and over again. Augustine noticed 
that the boy intended, with the shell, to pour all the water from the sea into the pit in 
the sand. Augustine smiled and was of a mind to teach the little boy: “It’s impossible, 
my son, for you to pour all the water from the sea into such a small hole in the sand”.

The little boy retorted: “It’s easier for me to pour the whole sea into a small pit 
than for you to understand the mystery of the Holy Trinity”. 

That conversation makes us understand how difficult our mission is: writing about 
women, seeders of culture. Even if this book contained one million pages, still it would be 
impossible to list all the millions of women who seeded culture and made up Humanity.

The Harvest
What’s being a woman, anyway? Understanding that perhaps is the task of a 

lifespan. Of many lives. Of all the lives that make up the links of a chain of ancestral 
women who helped create the women of today. As well as the women of tomorrow.

And seeding culture?
A culture that’s all the Human creation and expression. The complexity of 

ideological, intellectual, artistic, material production. Values, beliefs, attitudes. The 
outcome of dreams and desires. 

Seeding, harvesting, nourishing and seeding again.
Let the quality of that seeding be measured, also, by the courage of being free and 

authentic; of connecting, truly, to other people and to the environment we inhabit; of 
being happy – inspiring the same happiness around us. 

That men and women, together, may seed and harvest...
...a culture of Peace, tolerance, solidarity, cooperation;
...of wisdom, of beauty, of good; 
...a culture of preservation and integration with Nature;
...of respect and care for independence and diversity on the planet; 
...a culture of love;
...seeding and fostering the flourishing of a culture of gratitude.

“Ao longo da maior parte da História, ‘Anônimo’ foi uma mulher”
VIRGINIA WOOLF

Mulher branca, negra, amarela, multicolorida... (me aceita como eu sou) 
O humanismo trouxe diferentes formas de enxergar o ser humano, mas foi somente a partir do 

movimento de liberdade sexual, iniciado no século XX, que as mulheres passaram a ter direitos 
sobre o próprio corpo. Hoje, as essências passaram a ser mais valorizadas e o ser humano virou 
objeto de pesquisa na busca pelo autoconhecimento.

A identidade de gênero (modo como a pessoa se identifica: homem, mulher, ambos ou nenhum dos 
gêneros) não pode mais ser confundida como sinônimo de sexo.

Novas naturezas passaram a ser discutidas – como a homossexualidade, a bissexualidade 
e a transexualidade – e temas relacionados ao sexo, gênero e orientação sexual ganharam um 
novo sentido no contexto de identidade cultural e condição humana. E, apesar de existir um 
movimento pela aceitação, ainda é necessário muito debate e esclarecimento.

No encontro entre mulheres, promovido pelo ICEN, em Piracicaba, uma das palestrantes, 
Carol Fuzeti Elias, abordou o caso de Barbara Barres, cientista estadunidense, que, em 1997, 
passou por uma cirurgia de readequação sexual, transformando-se em Ben Barres. 

Antes de falecer, em 2017, Barres dedicou grande parte da sua última década a descrever publicamente 
os desafios que enfrentou como mulher na ciência e oferecendo maneiras de corrigir um sistema que 
considerava fundamentalmente tendencioso contra o avanço das mulheres e das minorias. Ativista 
ardente pela igualdade de oportunidade na ciência, Barres revelou que, como mulher, não conseguia 
galgar cargos superiores, sendo sempre dirigida por homens como menor capacidade profissional, e que 
só passou a exercer cargos de chefia a partir do momento em que assumiu a sua identidade masculina, 
chegando à presidência do Departamento de Neurobiologia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Stanford, na Califórnia. Mencionou, também, que, durante um seminário, ouviu de um colega que 
seu trabalho era muito melhor que o de sua “irmã”, Bárbara.

Em 1989, o brasileiro Luiz Roberto Gambine Moreira também entrou para a história ao 
assumir sua identidade de gênero, após uma cirurgia de redesignação sexual, em Londres, muito 
bem-sucedida e que lhe trouxe realização pessoal e novas projeções profissionais. Surgia Roberta 
Gambine Moreira, a Roberta Close, uma das principais modelos do Brasil e reconhecida por 
muitos como uma das mulheres mais bonitas do país. 

Antes, Roberta teve que superar agressões e preconceitos por parte dos próprios pais: “por 
vergonha, meu pai falava aos amigos que aquela mulher dentro de casa era sua empregada, e não 
seu filho travestido”. 

Hoje, quer queiram ou não, já começamos a conviver com uma nova realidade: ao contrário 
do que se pensava erroneamente no passado, a transgeneridade não é um distúrbio mental e 
qualquer tentativa de patologização do transgênero pode representar uma violação dos direitos 
humanos do indivíduo. 

Velhos conceitos e preconceitos fúteis, como “só não vale dançar homem com homem, nem 
mulher com mulher”, frase presente numa das canções de Tim Maia, não valem mais. Na ‘dança 
da vida’, tudo pode, tudo vale. Vale tudo.

Temos muito que evoluir para, a curto ou médio prazo, aceitarmos, definitivamente, as 
pessoas como elas são, conforme prega Renato Luciano na música ‘De Toda Cor’: 

“Passarinho de toda cor
Gente de toda cor
Amarelo, rosa e azul
Me aceita como eu sou”.
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